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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA ESTADO DE SÃO PAULO 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

RETIFICAÇÃO 01 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER, por meio do 
INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DESENVOLVER RH, doravante IGD-RH, TORNA 
PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DAS VAGAS, para que: 

 

 

1. Onde se lê: 

 

Carga Horária: 40 horas semanais 
 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 

planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados; Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião 

dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 

odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 

com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

 

Leia-se: 

 

Carga Horária: 40 horas semanais 

 

Realizar mapeamento de sua área; - Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar 

indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização 

adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 

odontológicos, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas 

prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 

famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado , e informar aos demais membros da equipe, 

sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações 

de educação e vigilância á saúde , com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a 

educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 

ambiente, entre outras; Traduzir para ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades 

e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 

 

 

Franco da Rocha,  01 de outubro de 2018. 
  

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS 
Prefeito do Município de Franco da Rocha 
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INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DESENVOLVER RH 

IGD-RH 


