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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

AGENTE DE ENDEMIAS 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor. 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 

prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e controle 

de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de 

atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, 

quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à 

autoridade sanitária responsável; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, 

sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 

coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de 

reservatórios de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e 

definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e 

controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e 

outras ações de manejo integrado de vetores; execução de ações de campo em projetos que visem a 

avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; registro das 

informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS; identificação e 

cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 

epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade para 

desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o 

controle de vetores. 

CARGA HORÁRIA:  

- 40h semanais 

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

- Concurso Público 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

- Idade mínima de 18 anos; 

- Ensino Médio completo; 

 

 


