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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA  
              CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 02/2013, DE 19 DE ABRIL DE 2013. 
 

O Prefeito Municipal de Viseu, no uso de suas atribuições legais, nos termos do subitem 15.6 do 
Edital n.° 01/2013, de 16 de abril de 2013, torna público o presente Edital de Retificação para fins de retificação 
do Anexo 01 - Conteúdo Programático, conforme segue: 
 
1. ONDE SE LÊ: 
 
Cargo 03 Agente de Saúde - Agente de Combate às Endemias 
 
Noções de Biossegurança. Ética e cidadania. Processo Saúde-Doença. Endemia e epidemia (conceitos, 
classificação, condutas). Sistema de Vigilância Epidemiológica e sua ação no controle de doenças. Doenças 
transmitidas por vetores. Noções de Saneamento básico. Consciência local e global relativas ao meio ambiente 
e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a realidade cotidiana. Aspectos epidemiológicos 
do município de Belém: casos e notificações. Noções de reconhecimento geográfico: tipos de marcações e 
elaboração de mapas e croquis. Dengue: aspectos clínicos, tipos e respectivos controle. Dengue: teoria do 
trabalho de campo no combate ao mosquito. Doença de chagas: aspectos clínicos, profilaxia, aspectos 
técnicos do trabalho de combate do barbeiro. Leishmaniose: aspectos clínicos. Leishmaniose: visceral e 
tegumentar, aspectos técnicos de combate ao vetor e coleta de material. Doenças endêmicas: aspectos 
clínicos, região endêmicas.  Malária: aspectos clínicos epidemiológicos, diagnóstico e medidas de controle. 
 
 
2. LEIA-SE 
 
Cargo 03 Agente de Saúde - Agente de Combate às Endemias 
 
Noções de Biossegurança. Ética e cidadania. Processo Saúde-Doença. Endemia e epidemia (conceitos, 
classificação, condutas). Sistema de Vigilância Epidemiológica e sua ação no controle de doenças. Doenças 
transmitidas por vetores. Noções de Saneamento básico. Consciência local e global relativas ao meio ambiente 
e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a realidade cotidiana. Aspectos epidemiológicos 
do município de Belém: casos e notificações. Noções de reconhecimento geográfico: tipos de marcações e 
elaboração de mapas e croquis. Dengue: aspectos clínicos, tipos e respectivos controle. Dengue: teoria do 
trabalho de campo no combate ao mosquito. Doença de chagas: aspectos clínicos, profilaxia, aspectos 
técnicos do trabalho de combate do barbeiro. Leishmaniose: aspectos clínicos. Leishmaniose: visceral e 
tegumentar, aspectos técnicos de combate ao vetor e coleta de material. Doenças endêmicas: aspectos 
clínicos, região endêmicas.  Malária: aspectos clínicos epidemiológicos, diagnóstico e medidas de controle. 
 
 
  
3. Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Completo do Concurso Público de n.° 01/2013, 

de 16 de abril de 2013. 
 
4. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 
Belém, 19 de Abril de 2013. 
 
Cristiano Dutra Vale  
Prefeito Municipal de Viseu/PA.  
 


