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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2021 

 O Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de retificação conforme 
segue: 

 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 
 
Onde se lê: 
 

Função Principais Atribuições 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Visitam domicílios periodicamente: assistem pacientes, 
dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para 
promoção da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; 
realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; 
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades 
comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de 
abastecimento de água e executam tarefas administrativas. 

Agente de Controle de 
Endemias 

Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde devem: 
promover educação sanitária e ambiental; demonstrar 
competências pessoais; visitar domicílios; realizar ações de 
controle de endemias; orientar a comunidade para promoção da 
saúde; participar de campanhas preventivas; executar tarefas 
administrativas; assistir pacientes; o promover comunicação; 
rastrear focos de doenças específicas; incentivar atividades 
comunitárias. 

Assistente Social 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, 
comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de 
educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas  e 
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), 
atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram 
ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, 
nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento 
humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação 
e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam 
recursos financeiros disponíveis. 

 
Leia se: 
 

Função Principais Atribuições 

Agente Comunitário de 
Saúde 

a) Atribuições comuns: 
I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 

ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, 
contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe; 

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais 
prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de 
visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, 



Prefeitura Municipal de Cedral 
Estado de São Paulo 

 

Página 2 de 5 

 

incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando 
necessário; 

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade 
estabelecida no planejamento da equipe e conforme as 
necessidades de saúde da população, para o monitoramento da 
situação das famílias e indivíduos do território, com especial 
atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de 
maior número de visitas domiciliares; 

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso 
das doenças ou que tenham importância epidemiológica 
relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, 
bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; 

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e 
coletiva; 

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, 
encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, 
registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável 
pelo território; 

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o controle de vetores; 

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do 
seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis; 

IX.-Estimular a participação da comunidade nas políticas 
públicas voltadas para a área da saúde; 

X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a 
promoção da qualidade de vida da população, como ações e 
programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre 
outros; e 

XI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por 
legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

b) Atribuições específicas: 
I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base 

geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, 
mantendo os dados atualizados no sistema de informação da 
Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com 
apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que 
apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento 
das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 

IV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as 
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividades; 

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de 
consultas e exames agendados; 

VI - Participar dos processos de regulação a partir da 
Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos 
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usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de 
consultas e exames solicitados; 

VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por 
legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, 
assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da 
equipe, após treinamento específico e fornecimento de 
equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. 

I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o 
objetivo de promover saúde e prevenir doenças e agravos; 

II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no 
domicílio, para o acompanhamento dos casos diagnosticados de 
diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas 
equipes que atuam na Atenção Básica; 

III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; 
IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas 

com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura 
estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a 
ferida; e 

V - orientação e apoio, em domicílio, para a correta 
administração da medicação do paciente em situação de 
vulnerabilidade. 

Importante ressaltar que os ACS só realizarão a execução 
dos procedimentos que requeiram capacidade técnica específica 
se detiverem a respectiva formação, respeitada autorização legal. 

O ACS e o ACE devem compor uma equipe de Atenção 
Básica (eAB) ou uma equipe de Saúde da Família (eSF) e serem 
coordenados por profissionais de saúde de nível superior realizado 
de forma compartilhada entre a Atenção Básica e a Vigilância em 
Saúde. Nas localidades em que não houver cobertura por equipe 
de Atenção Básica (eAB) ou equipe de Saúde da Família (eSF), o 
ACS deve se vincular à equipe da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde (EACS). Já o ACE, nesses casos, deve ser 
vinculado à equipe de vigilância em saúde do município e sua 
supervisão técnica deve ser realizada por profissional com 
comprovada capacidade técnica, podendo estar vinculado à equipe 
de atenção básica, ou saúde da família, ou a outro serviço a ser 
definido pelo gestor local. 

Agente de Controle de 
Endemias 

a) Atribuições comuns: 
I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 

ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, 
contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe; 

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais 
prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de 
visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, 
incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando 
necessário; 

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade 
estabelecida no planejamento da equipe e conforme as 
necessidades de saúde da população, para o monitoramento da 
situação das famílias e indivíduos do território, com especial 
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atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de 
maior número de visitas domiciliares; 

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso 
das doenças ou que tenham importância epidemiológica 
relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, 
bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; 

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e 
coletiva; 

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, 
encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, 
registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável 
pelo território; 

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o controle de vetores; 

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do 
seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis; 

IX.-Estimular a participação da comunidade nas políticas 
públicas voltadas para a área da saúde; 

X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a 
promoção da qualidade de vida da população, como ações e 
programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre 
outros; e 

XI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por 
legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

b) Atribuições específicas: 
I - Executar ações de campo para pesquisa entomológica, 

malacológica ou coleta de reservatórios de doenças; 
II - Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis 

para planejamento e definição de estratégias de prevenção, 
intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o 
recenseamento de animais e levantamento de índice amostral 
tecnicamente indicado; 

III - Executar ações de controle de doenças utilizando as 
medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras 
ações de manejo integrado de vetores; 

IV - Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o 
reconhecimento geográfico de seu território; e 

V - Executar ações de campo em projetos que visem avaliar 
novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de 
doenças; e 
          VI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por 
legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 
O ACS e o ACE devem compor uma equipe de Atenção Básica 
(eAB) ou uma equipe de Saúde da Família (eSF) e serem 
coordenados por profissionais de saúde de nível superior realizado 
de forma compartilhada entre a Atenção Básica e a Vigilância em 
Saúde. Nas localidades em que não houver cobertura por equipe 
de Atenção Básica (eAB) ou equipe de Saúde da Família (eSF), o 
ACS deve se vincular à equipe da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde (EACS). Já o ACE, nesses casos, deve ser 
vinculado à equipe de vigilância em saúde do município e sua 
supervisão técnica deve ser realizada por profissional com 
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comprovada capacidade técnica, podendo estar vinculado à equipe 
de atenção básica, ou saúde da família, ou a outro serviço a ser 
definido pelo gestor local. 

Assistente Social 

 I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto 
a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares; II - elaborar, coordenar, 
executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil; III - encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população; IV - orientar indivíduos e 
grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 
de seus direitos; V - planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais; VI - planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade social e para 
subsidiar ações profissionais; VII - prestar assessoria e consultoria 
a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas 
no inciso II deste artigo; VIII - prestar assessoria e apoio aos 
movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; IX - planejamento, organização e administração de 
Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; X - realizar 
estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios 
e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades; XI - coordenar, 
elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 
planos, programas e projetos na área de Serviço Social; XII - 
planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade 
de Serviço Social; XIII - assessoria e consultoria e órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, em matéria de Serviço Social; XIV - realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a 
matéria de Serviço Social; XV - assumir, no magistério de Serviço 
Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas 
e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em 
curso de formação regular; XVI - treinamento, avaliação e 
supervisão direta de estagiários de Serviço Social; XVII - dirigir e 
coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 
graduação e pós-graduação; XVIII - dirigir e coordenar 
associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço 
Social; XIX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames 
e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção 
para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos 
inerentes ao Serviço Social; XX - coordenar seminários, encontros, 
congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social; XXI - fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais; XXII - dirigir serviços técnicos de 
Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XXIII - ocupar 
cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em 
órgãos e entidades representativas da categoria profissional.  

 
Prefeitura do Município de Cedral - SP. 

 Aos 03 de novembro de 2021. 
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Prefeito Municipal 


