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ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022  

ADITIVO Nº 002/2022 
 
 
A Administração Municipal de Monte Azul Paulista - SP, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Rio Branco, n° 86, Monte Azul Paulista - SP, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito, 
MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais, torna público o 2º aditivo 
ao Edital 001/2022, conforme segue:  
 
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica na 
ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame. 
 
 
DECIDE: 
 
Art. 1º. – Inclui-se no ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 
001/2022, para Prova de conhecimentos gerais para os cargos da área da saúde, o conteúdo de Legislação 
do SUS conforme segue adiante.  
 
 
3.5. PROVA DE LEGISLAÇÃO SUS: 
 
Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII – Da ordem social – Capítulo I e II – Seção 
I e II. Lei Federal n.º 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Sistema único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, organização e legislação básica. Lei Federal n.º 
8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011. Decreto Federal n.º 1232/1994 - Dispõe sobre as 
condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os 
fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências. Portaria GM/MS 
399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do 
Referido Pacto. Pacto pela Saúde 2006 e seus três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do 
SUS e Pacto de Gestão do SUS. Portaria GM/MS n.º 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes Operacionais 
dos Pactos Pela Vida e de Gestão. Portaria GM/MS n.º 372/2007 - Altera a Portaria 699/GM, que 
Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão; Portaria GM/MS n.º 3916/1998 - Aprova a 
Política Nacional de Medicamentos. Política Nacional de Humanização - Humaniza-SUS: princípios 
norteadores, estratégias, diretrizes gerais, parâmetros para acompanhamento da implementação, visita 
aberta e direito a acompanhante. Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Determinantes sociais 
da saúde no Brasil: produção social da saúde e da doença, transição demográfica, transição 
epidemiológica, condições de vida e perfil de morbimortalidade. Política Nacional de Promoção da 
Saúde: objetivos, diretrizes, estratégias, responsabilidades das esferas de gestão, promoção da saúde e 
determinantes sociais, práticas educativas no SUS e empoderamento para promoção da saúde e ações 
específicas. Princípios da Atenção primária em Saúde. Controle Social: Carta dos direitos e deveres dos 
usuários da saúde. Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): histórico, definição, objetivos, modelos de 
documentos, materiais educacionais e interfaces de pesquisa. 
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Art. 2º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 001/2022. 
 
 
 
 

Monte Azul/SP, 28 de junho de 2022. 
  
 
 

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista - SP 

 


