
 
 

Prefeitura Municipal de Contagem/MG – Processo Seletivo Simplificado- Edital nº 01/2020 
Organização: Fundação de Ensino de Contagem - Funec 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 

EDITAL N° 01/2020 

2ª RETIFICAÇÃO 

O Prefeito do Município de Contagem - MG, Alexis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 2ª RETIFICAÇÃO do Processo 

Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2020. 

Onde se lê: 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

CARGO DESCRIÇÃO 

 

EPIDEMIOLOGISTA 

 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e 

clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção 

da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e 

serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 

médica. 

Leia-se:  

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

CARGO DESCRIÇÃO 

 

EPIDEMIOLOGISTA 

 

Realizar investigação epidemiológica de doenças, agravos, surtos e 

óbitos e executar e/ou orientar as medidas de controle; Comunicar 

doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, 

conforme normatização federal, estadual e municipal; gerenciar e 

operacionalizar os sistemas de informações de base epidemiológica 

no âmbito municipal; consolidar os dados epidemiológicos, para 

análise e retroalimentação da rede; acompanhar, analisar e avaliar a 

situação de saúde do município e seus determinantes, de forma a 

possibilitar o planejamento de ações, através do uso de sistemas de 

informação disponíveis; executar e participar de capacitações 

técnicas; realizar busca ativa de casos de notificação compulsória, 

de declarações de óbitos e de nascidos vivos; realizar vigilância 

epidemiológica da mortalidade infantil e materna; acompanhar a 

avaliação dos procedimentos laboratoriais de laboratórios que 

realizam exames relacionados à saúde pública; coordenar e 

executar ações de vacinação integrantes do Programa Nacional, 

Estadual e Municipal de Imunizações; realizar atividades 

administrativas pertinentes; exercer outras atividades correlatas. 

 

Contagem, 07 de fevereiro de 2020 

 

Alexis José Ferreira de Freitas 

Prefeito do Município de Contagem – MG. 


