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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO – DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

CARGO: AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40h (quarenta horas) semanais 

REQUISITOS: Ensino Médio Completo. Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do Edital do Concurso Público. Haver concluído, com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e 

continuada. 

ATRIBUIÇÕES: O exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos 

referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica 

em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de 

saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão dos gestor municipal, nos termos da Lei 

Federal nº 11.350, de 2006, e alterações posteriores. Para fins da Lei, Educação Popular em Saúde é compreendida 

pelas práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação 

da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva, a partir 

do diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares, com 

vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde 

e os usuários do SUS. 

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40h (quarenta horas) semanais 

REQUISITOS: Ensino Médio Completo. Haver concluído, com aproveitamento, o curso introdutório de formação 

inicial e continuada. 

ATRIBUIÇÕES: O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

 


