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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2018
O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da
Comissão de Concurso Público, constituída através do Decreto nº 181/2018 TORNA PÚBLICO para
conhecimento dos interessados, alteração no conteúdo programático [conhecimentos específicos
para o cargo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, que passa a vigorar com a seguinte redação:
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
Meio Ambiente e Saúde, Aspectos microbiológicos e Epidemiológicos, Impactos Ambientais das
Atividades Humanas, solo, ar, água. Estudo de Impacto Ambiental, conservação ambiental,
disposição de dejetos. Transporte de Cargas Perigosas. Os Recursos Florestais. A Política Nacional de
Educação Ambiental. Disposição do lixo, controle de artrópodes, controle de roedores. Legislação
Ambiental Brasileira básica. Inspeção sanitária de carnes e derivados: Padronização de cortes de
carne bovina. Presença de roedores, insetos, fungos, bactérias: identificação e seus efeitos nos
produtos de origem animal e vegetal. Métodos de insensibilização para o abate de animais de
açougue. Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Inspeção sanitária de pescado
e derivados: Inspeção industrial e sanitária de pescado e derivados. Inspeção sanitária de leite e
produtos lácteos: Especificações técnicas dos leites tipo A, tipo B, tipo C. Regulamentações de coleta
de leite cru refrigerado e seu transporte. Inspeção industrial e sanitária de leite e derivados. Inspeção
em padarias e similares. Processo Saúde-Doença. Coeficientes avaliadores de saúde. Epidemiologia
descritiva e metodologia epidemiológica. Endemia e epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica
e sua ação no controle de doenças. Doenças transmissíveis e modos de transmissão Saúde maternoinfantil. Programas de imunização. Eficácia de vacinas. Saneamento do meio ambiente. Saúde e
Nutrição. Biossegurança. Vigilância sanitária Sistema único de saúde. Consciência local e global
relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a realidade
cotidiana. Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da comunidade, do município,
do estado, do país e do planeta. Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as
questões ambientais. Atribuições da Vigilância Sanitária. Conceito: área de abrangência, instrumento
de Atuação, o poder de polícia, emissão de autos e documentos legais, fiscalização e inspeção
sanitária. Vistorias Alimento: manipulação, armazenamento, transporte, saúde do trabalhador e
edificações. Legislação municipal. Doenças Transmissíveis por alimentos; Noções sobre Intoxicação
por Agrotóxicos; Alimento: manipulação, armazenamento e transporte; saúde do trabalhador;
Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil –
dispositivos relacionados à Saúde; Organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde.
Legislação profissional; Lei Orgânica do SUS: Leis federais 8.080 e 8.142; NOAS 01/02; Legislação de
interesse à saúde, legislação sanitária geral.
Permanecem inalteradas as demais condições do Edital nº 001/2018.
Figueirão/MS, 18 de janeiro de 2018.
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