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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA/RS 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2022 E Nº 02/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DE ABERTURA Nº 01/2022 E Nº 02/2022 

 

O Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal de Restinga Sêca/RS, por este Edital, torna pública a 
presente divulgação para informar o que segue: 

 

1 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
 
1.1 Exclui-se do Edital de Abertura o subitem 2.2.1.1 a fim de se adequar a Lei Municipal nº 3.612/2020, 
passando a ser conforme segue e não como constou: 
 

2.2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

 
2 CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 
 
2.1 Exclui-se do Edital de Abertura o subitem 2.2.1.1 a fim de se adequar a Lei Municipal nº 3.612/2020, 
passando a ser conforme segue e não como constou: 
 

2.2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

 
2.2 Inclui-se no ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE EMPREGOS, subitem 1.2, as seguintes atribuições abaixo 
destacadas para o emprego Agente de Combate a Endemias, passando a ser conforme segue e não como 
constou: 

 

1. NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

1.2 Agente de Combate a Endemias 

Atribuições: Descrição sintética: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. 

Descrição analítica: fazer visitas domiciliares e entrevistas; fazer inspeções em residências e comércio em geral 
de transmissores de doenças, tais como: esquistossomose, doença de chagas, dengue, leishmaniose 
tegumentar e viceral, malária, entre outras; fazer identificação e tratamento de focos de vetores com manuseio 
de inseticidas e similares; coletar materiais para exames laboratoriais; promover ações educativas, com ênfase 
na promoção da saúde e na prevenção de doenças; passar informações sobre o modo de transmissão de 
doenças, período de incubação, sintomas, diagnóstico e medidas de controle, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde 
com indivíduos e grupos; realizar campanhas de prevenção de doenças; participar e fazer reuniões para 
discussão e avaliação dos trabalhos de campo; elaborar e apresentar relatórios; conduzir veículos, 
eventualmente, em caso de necessidade para execução de suas atribuições; executar tarefas afins. 

 

Restinga Sêca, 02 de maio de 2022. 

 

Paulo Ricardo Salerno 

Prefeito Municipal 
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