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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2023 - RETIFICAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 
 
O Prefeito Municipal de Vertentes, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do 
Edital nº 001/2023, conforme a seguir: 
 
ONDE LIA: 
 
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
I – NÍVEL MÉDIO 
 
CONTEÚDOS  
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 
01 - Fatores influentes no crescimento e desenvolvimento do corpo humano; 02 - A sexualidade e as doenças sexualmente 
transmissíveis; 03 - Educação Sexual; 04 - Educação Alimentar: os alimentos e a saúde, aleitamento materno, os dentes; 05 - 
Educação para a Saúde: o conceito de saúde, história natural das doenças, inter-relação homem-ambiente-agente patogênico 
(parasitos, vírus e outros causadores de doenças humanas). Doenças transmissíveis e infecciosas mais comuns, higiene e 
profilaxia de doenças e promoção da saúde, orientações e combate a doenças contemporâneas; 06 - Educação 
Ambiental/Ecológica: o ser humano e o seu ambiente, água potável e contaminação da água, epidemia, endemia e pandemia. 
Controle das zoonoses e vetores saúde e saneamento; 07 - Lixo: coleta seletiva, separação, reciclagem, destino e preservação; 
08 - Vigilância à Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica; 09 - O agente comunitário e a saúde da família; 10 - O 
trabalho em equipe; 11. O Sistema Único de Saúde – SUS; 12. História do PACS/ESF; 13. O Agente Comunitário de Saúde como 
agente de mudanças; 14. Trabalhar em equipes; 15. Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde. 
 
LEIA-SE: 
 
Noções sobre segurança pública: definição e componentes. Forças armadas e forças auxiliares. Diferenças e atribuições. 
Competência municipal. Noções sobre segurança patrimonial: definições. Atribuições das empresas que realizam segurança 
patrimonial. O município e a sua segurança patrimonial. O município e sua divisão administrativa. Competência privativa, comum 
e complementar. Conceito de administração pública. Fundamentos da ética na administração pública. Legislação de trânsito: 
Código de trânsito brasileiro. Procedimento em caso de assalto (antes e depois). Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do 
trabalho - conceito, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos de proteção. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Relações humanas no trabalho. Ética, moral e cidadania; Lei Federal nº 13.022/2014. 
Artigos: 5º e 37 da Constituição Federal do Brasil de 1988. 
 
Ficam mantidas as demais normas e regras contidas no Edital 001/2023. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vertentes, PE, 31 de janeiro de 2023. 
 
 
 

Romero Leal Ferreira 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 


