PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

RETIFICAÇÃO 01/2020
O Prefeito de Monte Santo de Minas-MG, no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital 001/2020, referente
ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, na forma que se
segue:
I – FICA EXCLUÍDO NO ANEXO III o programa de MATEMÁTICA para os cargos de Agente de Combate às
Endemias, Auxiliar de Consultório Dentário da ESB, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem do
PSF, Auxiliar de Farmácia, Fiscal Sanitário e Técnico em Bolsa Família.

II – FICA INCLUÍDO NO ANEXO III o programa de SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA para os
cargos de Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Consultório Dentário da ESB, Auxiliar de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem do PSF, Auxiliar de Farmácia, Fiscal Sanitário e Técnico em Bolsa
Família, conforme abaixo:
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA:
Estrutura do Sistema Único de Saúde: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema,
princípios, estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e
desafios do sistema. O Modelo de assistência no SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário),
escopo da assistência: promoção da saúde, prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede
regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do cuidado, características e funções da
atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da clínica, organização
da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública. Pacto pela
Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
Política Nacional de Humanização. Epidemiologia: Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores
de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do SUS e seu uso no planejamento.
Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as principais
patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo e
interpretação dos resultados). Assistência suplementar. Regulação da assistência suplementar, tendências e
perspectivas.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Monte Santo de Minas, 17 de abril de 2020
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