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Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 
 

AVISO Nº 03 - RETIFICAÇÃO 
   
O Prefeito do Município de Alvorada/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, a 
retificação do Edital de Abertura nº 01/2017, conforme item relacionado abaixo, considerando a alteração 
destacada em fonte vermelha e sublinhada.  
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE PROVIMENTO DOS CARGOS E EMPREGOS  
 

 

Emprego: Agente Comunitário de Saúde (todas as ÁREAS) 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo. Comprovar, na data de admissão, que reside no 
município de Alvorada RS, na área pela qual optou.   
Os candidatos aprovados e convocados deverão, obrigatoriamente, participar de Curso de 
Qualificação  básica para Formação de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, a ser ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual o 
candidato deverá ter 100% (cem por cento) de freqüência, sob pena de ser eliminado do Processo 
Seletivo. 

Atribuições:  
Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 
sob supervisão do gestor municipal. 
São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: 
A utilização de instrumentos para diagnostico demográfico e sociocultural da comunidade; 
A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos a saúde; 
O estímulo a participação da comunidade nas politicas públicas para a área de saúde; 
A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco a família; 
A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras politicas que promovam 
a qualidade de vida. 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA-RS, 
EM 03 de MAIO de 2017. 

 
 
 

 
José Arno Appolo do Amaral, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 

 

EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 


