
 

  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA/ FUNEV 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 

EDITAL Nº 004/2023 

ANEXO I – QUADRA DE VAGAS 

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Agente 

comunitário de 

saúde 

Ensino Médio 

completo. 

 

Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 

ambiental, epidemiológico e sanitário do território em 

que atuam, contribuindo para o processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe; Desenvolver atividades de promoção da saúde, 

de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles 

mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, 

por meio de visitas domiciliares regulares e de ações 

educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio 

e outros espaços da comunidade, incluindo a 

investigação epidemiológica de casos suspeitos de 

doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe 

quando necessário; Realizar visitas domiciliares com 

periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 

conforme as necessidades de saúde da população, para o 

monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 

território, com especial atenção às pessoas com agravos 

e condições que necessitem de maior número de visitas 

domiciliares;  
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