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ANEXO I AO EDITAL n. 03/01/2012 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DA 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE DE CAMPO GRANDE-MS 

 

VENCIMENTO, VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E  

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS  

 

Cargo Área Ref. Vagas 
Vagas 
para 

Deficientes 

Exigibilidade/ 
Requisitos Atividades Básicas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Base 

Agente de 
Combate às 
Endemias 

04 04 19 1 
Curso de 
Ensino 

Fundamental 

Desenvolver ações de vigilância em saúde; orientar a comunidade quanto aos meios de 
controle e prevenção de doenças; executar ações de combate aos vetores e outros 
causadores de doenças; encaminhar às Unidades de Referência os casos de suspeita 
de doenças e de situações objeto de vigilância; realizar ações de saneamento e melhora 
do meio ambiente, através de visitas domiciliares periódicas; realizar controle químico de 
vetores roedores e outros agentes de doenças e agravos em imóveis no Município; 
realizar captura e recolhimento de animais domésticos no Município; realizar a 
contenção e manipulação de animais domésticos para procedimentos veterinários; 
auxiliar na realização de inquérito epidemiológico e de pesquisa de vigilância; realizar 
atividades de mutirão de limpeza; realizar a higienização de locais e equipamentos 
utilizados nas ações de prevenção e controle das zoonoses; participar de ações e 
campanhas de imunização, inclusive animal, no Município; desenvolver outras atividades 
pertencentes a saúde pública; efetuar vistoria em depósitos suspensos (caixa d’água, 
lajes e calhas). 

40h R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Condições Gerais para o exercício do cargo: As atividades do Agente de Combate às 
Endemias compreendem o trabalho nas diversas atividades de Controle de Zoonoses, 
realizadas a pé, podendo percorrer até 05 km por dia, carregando bolsa pesando 5 kg 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva); 

subir e descer de escadas móveis para verificação de caixas d’água, lajes e calhas. É de 
responsabilidade do Agente de Combate às Endemias a utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI - conforme área de atuação (chapéu, camisa manga comprida, 

toca, calça comprida, gandola, e botina), que serão fornecidos pela Agência Municipal 
de Prestação de Serviços à Saúde. 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

03  
UBSF Estrela 

do Sul 
04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

40h R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

05  
UBSF Jardim 

Seminário 
04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 

 R$ 642,96 
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que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

06 
UBSF – São 

Benedito 
04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 
bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 
sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

09  
UBSF José 

Abrão 
04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 13 04 01 -- Curso de Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por  R$ 642,96 
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Comunitário 
de Saúde 

UBSF Jardim 
Marabá 

Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 
bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 
sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

14  
UBSF Jardim 

Noroeste 
04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

15 
UBS 

Rochedinho 
04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 

 R$ 642,96 
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na área de 
atuação 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 
A. 

Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 
bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 
sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

19 
UBSF Parque 

do Sol 
04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 
bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 
sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

21 
UBSF Alves 

Pereira 
04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 

 R$ 642,96 
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bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 
sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

22  
UBSF Cohab 

04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

27 
UBS Aero 
Rancho 

04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos); educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 
bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 
sapato fechado). 

 R$ 642,96 
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Agente 
Comunitário 
de Saúde 

29  
UBS 26 de 

Agosto 
04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

30  
UBSF Vila 
Corumbá 

04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

33 
UBS 

Moreninha III 
04 1 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos); educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

de residência 
na área de 
atuação 

comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

39 
UBSF Três 

Barras 
04 1 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 
A. 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos); educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

41 
UBS 

Coophavilla II 
04 9 1 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

48 
UBS 

Indubrasil 
04 1 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos); educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

53 
UBSF Zé 
Pereira 

04 1 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos); educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do Agente 
de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de 
bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k que 
contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, calça comprida e 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

56 
UBSF 

Fernando 
Arruda Torres 

04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

57 
UBSF Vida 

Nova 
04 3 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

58 
UBSF Vila 
Carvalho 

04 9 1 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

59 – Zona 
Rural - 

Assentamento 
Três 

Corações 

04 1 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 
A. 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

60 – Zona 
Rural - 

Chácara das 
Mansões 

04 1 --- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 
A. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

61 – Zona 
Rural – Sítio 
Moradia do 

Sol 

04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 
A. 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

62 – Zona 
Rural – Sítios 

de Recreio 
Itaim 

04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

A. Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

63 – Zona 
Rural – 

Chácara 
Imbirussu 

04 01 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Carteira 
Nacional de 
Habilitação – 
CNH, Categoria 
A. 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

64 – UBSF 
Jardim 

Batistão 
04 03 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

65 – UBSF 
Jardim 

Antárctica 
04 03 -- 

Curso de 
Ensino 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

66 – UBSF 
Jardim 
Oliveira 

04 03 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

67 – UBSF 
Aero Rancho 

IV 
04 03 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 

 R$ 642,96 
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atuação à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

68 –UBSF 
Jardim 

Botafogo 
04 03 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 
de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

 R$ 642,96 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

69 – UBSF 
Jardim das 
Perdizes 

04 03 -- 

Curso de 
Ensino 
Fundamental  

Comprovante 
de residência 
na área de 
atuação 

Execução de atividades auxiliares de prevenção de doenças e promoção da saúde por 
meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão, tais como: diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; registro de eventos na área da saúde (nascimento, óbitos, doenças e outros 
agravos);  educação para saúde individual e coletiva; Sensibilização à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; 
Visitas domiciliares sistemáticas para monitoramento de situações de risco à família; 
Desenvolvimento de ações suplementares para prevenção de doenças e outros agravos 
à saúde. Outras atividades relativas ao exercício do cargo. 

Particularidades do Cargo de Agente Comunitário de Saúde: as atividades do 
Agente de Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de visitas domiciliares, a pé 
ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, carregando uma bolsa pesando 5k 
que contém seus materiais, sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É 

 R$ 642,96 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI  (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 
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ANEXO II AO EDITAL n. 03/01/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DA AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE DE CAMPO 

GRANDE-MS 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
TODOS OS CARGOS: 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, 
irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância 
verbal e nominal. Crase. Regência. A elaboração das questões da prova de 
Língua Portuguesa obedecerá às normas ortográficas em vigor desde 1º de 
janeiro de 2009, editadas por meio do Decreto Federal nº 6.583, de 29.09.2008, 
que promulgou o Acordo Ortográfico assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 
1990. 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: 
 
2. MATEMÁTICA: números inteiros: operações e propriedades. Números 
racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.  
 
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas das doenças: 
leptospirose, meningite, rubéola, sarampo, dengue, raiva, hantavirose, febre 
amarela, toxoplasmose, bicho geográfico, dermatomicose, doença de Lyme, 
peste bulcólica, hepatites (sintomas, prevenção e controle); Noções básicas 
sobre Imunizações; Noções básicas em Vigilância Sanitária na área de alimentos 
e estabelecimentos de saúde de baixa complexidade; Avaliação das áreas de 
risco ambiental e sanitário; Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a 
Lei Orgânica da Saúde; Noções de ética e cidadania; Noções sobre hábitos, 
ciclo de vida e medidas preventivas de animais sinantrópicos; Noções sobre 
qualidade da água para o consumo humano e Noções sobre Vigilância 
Ambiental em Saúde. Relações Interpessoais no Trabalho. Legislações do SUS: 
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei Federal nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
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4. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos e modos de utilização de aplicativos 
para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office e 
Libre Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas 
e programas. Dispositivos de entrada e saída. 
 
 
5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil: princípios básicos: eqüidade, 
universalidade, integralidade, regionalização, hierarquização. O processo 
saúde-doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, 
emprego, moradia, saneamento e segurança; o papel da família. Saúde da 
criança: aspectos básicos do crescimento e desenvolvimento; aleitamento 
materno - benefícios; imunização (calendário de vacinas). Saúde da Mulher: 
cuidados básicos com a gravidez, o parto e puerpério; planejamento familiar; 
climatério; prevenção do câncer de mama e de colo uterino. Saúde do Idoso: 
doenças e agravos mais comuns; cuidados básicos. Saúde do Adolescente: 
aspectos educativos. Saneamento Básico: abastecimento de água; destino dos 
dejetos; destino do lixo. Prevenção de Doenças Transmissíveis: notificação; 
medidas domiciliares de prevenção; principais ocorrências em Campo 
Grande/MS. Saúde Bucal: cuidados básicos; Atenção à pessoa portadora de 
deficiência e ao paciente de saúde mental: papel do agente de saúde. 
Animais domésticos: cuidados básicos para a prevenção de zoonoses, em 
especial a Raiva e a Leishmaniose. 
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ANEXO III AO EDITAL n. 03/01/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DA AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE DE CAMPO 

GRANDE-MS 

 
 

 
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

Senhor Presidente da Comissão do Concurso: 
Eu, ________________________________________________________, inscrição nº. 
___________________, CPF nº. ______________, portador(a) do documento de 
identidade n. ______________/______ candidato(a) ao cargo de 
_________________________________________________, do quadro de pessoal da 
Agência Municipal de Prestação de Serviços a Saúde de Campo Grande - MS, venho 
requerer a V. Sª condições especiais para realizar a prova escrita, conforme as 
informações a seguir. 

1. AMAMENTAÇÃO 
Nome completo da pessoa que irá acompanhar o bebê para ser amamentado: 
___________________________________________________________________, 
Nº do (RG): ______________ /_____ 
Obs.: O original do documento informado deverá ser apresentado no dia das 
provas. 

2. OUTROS 
Candidato temporariamente com problemas graves de saúde. 
(acidentado, operado e outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições 
necessárias: 

 

Nestes termos, 
Peço deferimento. 

Campo Grande,  _____/ de _______________ de 2012 
 

Assinatura do(a) candidato(o) 
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ANEXO IV AO EDITAL n. 03/01/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DA AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE DE CAMPO 

GRANDE-MS 
 
 

EXERCÍCIOS, ESPECIFICAÇÕES, EXIGIBILIDADES E CRITÉRIOS 
DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF 

 
1. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 

1.1. O Teste de Aptidão Física será realizado em Campo Grande, em dia, horário 
e local a serem divulgados em Edital publicado no DIOGRANDE. 

1.2. O Teste de Aptidão Física, será realizado por profissionais contratados pela 
FADEMS e visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e 
organicamente (biologicamente) às exigências para o exercício do cargo. 

1.2.1. O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem 
determinados no edital de convocação para o Teste, com roupa apropriada para 
a prática de educação física, munido do documento de identidade original e de 
atestado médico original específico para tal fim. 

1.2.2. O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o 
candidato está apto para submeter-se à prova de capacidade física do referido 
Concurso. 

1.2.3. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do 
candidato para o início da prova. 

1.2.4. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou em 
que não conste à autorização expressa nos termos do subitem 6.2.2 deste edital. 

1.2.5. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de 
realizar o teste, sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 

1.3. O Teste de Aptidão Física compreenderá as modalidades de levantamento 
de peso, corrida e andar de bicicleta, conforme o cargo, com intervalo mínimo de 
10 minutos entre as mesmas, para ambos os sexos, de acordo com as seguintes 
regras: 

a) Etapa I 

Teste de LEVANTAMENTO DE PESO: de 25 (vinte e cinco) 
quilogramas, para os candidatos de ambos os sexos; 

b) Etapa II 

Teste de CORRIDA DE 12 MINUTOS: 2.000m para homens e 1.800m 
para as mulheres; 

c) Etapa III 
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Teste de 150m COM BICICLETA, somente para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde 

Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato aprovado 
em todas as etapas, de acordo com o cargo. O candidato, uma vez 
considerado INAPTO em um dos testes, não prosseguirá na(s) realização 
do(s) teste(s) subsequente(s).  Os testes serão realizados em tentativa 
única, não sendo admitida nova tentativa para a sua execução. 

 

Vestimenta: Para realização do Teste de Aptidão Física o candidato 
deverá usar o seguinte traje: tênis, meias (opcional); shorts ou bermuda ou 
calça de agasalho; camiseta; (regata, manga curta, manga longa ou top).          

Obs.: Não será permitido o uso de luvas, sendo opcional para o candidato, 
o uso de boné ou chapéu. 

 

2. EXECUÇÃO DOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

 

ETAPA I – TESTE DE LEVANTAMENTO DE PESO 

O candidato deverá suspender uma barra com anilhas com peso total de 25 
(vinte e cinco) quilogramas até a altura do apêndice xifóide (altura do peito) por 5 
(cinco) vezes consecutivas. 

 

1. Procedimentos de execução: 

1.1. O candidato deverá assumir a posição inicial em pé, ereto; 

1.2. Em seguida deverá flexionar as pernas, pegar a barra colocada no chão, 
elevando-a até a altura do apêndice xifóide (altura do peito), ao mesmo tempo 
em que retoma a posição inicial, em pé, ereto; 

1.3. Na sequência, a barra deverá ser levada novamente ao chão, repetindo a 
execução por 5 (cinco) vezes consecutivas; 

1.4. O tempo total para 5 (cinco) execuções será de no máximo 1 (um) minuto 
para ambos os sexos. 

2. O movimento incorreto ou em desacordo com as especificações acima, não 
será levado em consideração para efeito de contagem da quantidade de 
execuções realizadas corretamente. 

3. O candidato que realizar o número mínimo de exercícios – 5 (cinco) 
execuções, no tempo previsto de 1 (um) minuto será considerado apto nesta 
etapa. 

ETAPA II – TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 
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O candidato deverá percorrer, no tempo máximo de 12 (doze) minutos, a 
seguinte distância: 

Sexo Masculino: 2.000 (dois mil) metros. 

Sexo Feminino: 1.800 (um mil e oitocentos) metros. 

1. Procedimentos de execução: 

1.1. O candidato deverá percorrer a referida distância no tempo máximo de 12 
(doze) minutos, correndo ou andando. O candidato poderá deslocar-se em qual 
quer ritmo, correndo ou andando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir, 
tantas vezes quanto desejar; 

1.2. O teste realizado em Pista de Atletismo, com 400 (quatrocentos) metros; 

1.3. O candidato deverá realizar a corrida partindo do início da sua raia, podendo 
a seguir continuar na raia que melhor lhe convier, adotando a corrida em raia 
livre; 

1.4. O início e o término do teste serão indicados pelo comando da Comissão 
Examinadora, por meio de sinal sonoro; 

1.5. Após o final do seu teste, o candidato deverá permanecer parado ou, 
quando se deslocar, ou fazer em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-
la, até ser liberado pela Comissão Examinadora. 

2. Será desclassificado o candidato que: 

2.1. Der ou receber qualquer ajuda física durante a realização do teste; 

2.2. Impedir a corrida dos demais candidatos; 

2.3. Correr fora da pista do teste; 

2.4. Abandonar o local antes do término do teste; 

3. Será considerado apto nesta etapa o candidato que percorrer a respectiva 
distância, no tempo máximo de 12 minutos.  

ETAPA III – TESTE DE 150m COM BICICLETA 

O candidato deverá percorrer a distância de 150 (cento e cinquenta) metros em 
linha reta, andando de bicicleta (fornecida pela Comissão Organizadora do 
Concurso), em pista plana, sem cair, transportando uma carga de 5 Kg (cinco 
quilos). 

1. Procedimentos de execução:  

A metodologia para a execução do teste de 150 (cento e cinquenta) metros com 
bicicleta obedecerá aos seguintes aspectos: 

1.1. Ao comando "em posição", o candidato deverá posicionar-se atrás da linha 
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de partida, em pé, segurando a bicicleta; 

1.2. Ao comando "iniciar", o candidato deve tomar assento ou ficar “em pé” na 
bicicleta e iniciar o deslocamento; 

1.3. Em caso de desequilíbrio, o candidato poderá apoiar os pés no solo por 
uma, única, vez e imediatamente retomar a continuidade do teste. 

1.4. O teste será realizado numa pista de atletismo, sendo que o trajeto 
percorrido deverá ser em linha reta, demarcado por raias, com a largura mínima 
de 2,40m. 

1.5. O candidato deverá percorrer o trajeto, permanecendo em sua raia (espaço 
demarcado), do início ao final do percurso. 

1.6. O teste será concluído no momento em que o candidato ultrapassar a linha 
de chegada. 

1.7. Não há limite de tempo para a realização do teste. 

2. Será desclassificado o candidato que: 

2.1. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física durante a realização do teste; 

2.2. Sair da raia demarcada e invadir a raia lateral; 

2.3. Cair da bicicleta ou tocar o solo mais de uma vez. 

3. Será considerado apto nesta etapa o candidato que percorrer a referida 
distância, sem tocar o solo (exceto na condição do item 1.3), e sem sair do 
espaço demarcado para a sua realização. 

Obs.: A bicicleta utilizada para o teste será fornecida pela Comissão 
Organizadora do Concurso, de marca e modelo utilizados como veículo de 
trabalho pela Agência de Saúde do Município de Campo Grande. 
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ANEXO V AO EDITAL n. 03/01/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DA AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE DE CAMPO 

GRANDE-MS 
 

 

 
DECLARAÇÃO – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

 
Ao Presidente da Comissão do Concurso 
 
Eu, _______________________________________________________, inscrição nº. 
______________, CPF nº. ______.______._______-_____ portador(a) do documento de 
identificação n. ______________,expedido pelo(a) _____________________________, 
candidato(a) ao concurso público para o cargo de 
_______________________________________________, do quadro permanente da 
Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde de Campo Grande - MS, me 
declaro  deficiente nos termos da legislação vigente, e solicito a minha participação 
neste concurso dentro do critérios assegurados à pessoa com deficiência. 
Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando: 
 descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável 
causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID); 
 
Nestes termos, 
Peço deferimento. 
 
__________________________________       _____/____/2012 
                          LOCAL 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(o) 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

ANEXO VI AO EDITAL n. 03/01/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA CARGOS DA AGÊNCIA 
MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE DE CAMPO 

GRANDE-MS 
 

LAUDO MÉDICO – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

O(a) candidato(o) _____________________________________________________________, 
Documento de Identificação nº e órgão Expedidor RG) 
_____________________________________, CPF nº. _______._______._______-______ foi 
submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo identificada a existência de DEFICIÊNCIA 
__________________________________________ de conformidade com a legislação vigente. 
a) DEFICIÊNCIA FÍSICA 

[   ] 1 - Paraplegia [   ] 7 - Triplegia 
[   ] 2 - Paraparesia [   ] 8 - Triparesia 
[   ] 3 - Monoplegia [   ] 9 - Hemiplegia 
[   ] 4 - Monoparesia [   ] 10 - Hemiparesia 
[   ] 5 - Tetraplegia [   ] 11 - Amputação ou ausência de membro 
[   ] 6 - Tetraparesia [   ] 12 - Paralisia Cerebral 
 [   ] 13 – Outras _____________________________ 

b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

[  ] 1- Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e 
cinco) decibéis; 
[  ] 2 - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinqüenta e seis) a 70 (setenta) 
decibéis; 
[   ] 3 - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis; 

[   ] 4 – Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 

 c) DEFICIÊNCIA VISUAL: 

[  ] 1 - Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é 
inferior a 20/400P (a,05 WHO), ou ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, 
após a melhor correção, quando possível; 
[   ] 2 - Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0.3 WHO), após 
a melhor correção; 
[   ] 3 - Visão monocular. 

d)DEFICIÊNCIA MENTAL 

A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação anterior à idade de 18 anos, aliado a 
limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do 
indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange: à 
comunicação, aos cuidados pessoais, às habilidades sociais, ao desempenho na família e 
comunidade e/ou à independência na locomoção, saúde, segurança, escola e lazer. 
OBSERVAÇÕES: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Em, ____/____/______ 
 
 
 Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 

 
 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


