
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ 

ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P A R A  E M P R E G O  P Ú B L I C O  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P A R A  E M P R E G O  P Ú B L I C O  NN ºº   3 23 2 / 2 0 1 4/ 2 0 1 4
R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  E M P R E G O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  E M P R E G O S  -  -  R E T I F I C A D OR E T I F I C A D O

EMPREGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

Requisitos: Ensino Fundamental Completo.

Sumário  das  atribuições: Exercer  atividades  de  vigilância,  prevenção  e  controle  de  doenças  endêmicas  e
infectocontagiosas e promoção a saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde
– SUS.  Realizar  pesquisas  de  vetores  nas  fases  larvária  e  adulta.  Realizar  eliminação de  criadouros  potenciais/
depósitos positivos para larva do mosquito, através de remoção, destruição, vedação, etc. Realizar tratamento focal e
borrifações com equipamentos costais. Realizar distribuição e recolhimento de coletores de fezes. Realizar coleta de
amostras  de  sangue  em  cães.  Registrar  as  informações  referentes  às  atividades  executadas  em  formulários
específicos. Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores. Encaminhar aos serviços
de saúde os casos suspeitos de doenças endêmicas. Acompanhar a execução das atividades, tendo em vista tanto a
produção, quanto a qualidade do trabalho. Realizar avaliações mensais com emissão de relatórios técnicos, sobre o
desempenho das ações executadas de acordo com os indicadores específicos dos programas de controle de doenças
e a programação pactuada. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco bem como as áreas de risco,
informando à equipe de saúde e à população sobre a ocorrência de tais situações, na área de atuação; Manter dados
cadastrais rigorosamente atualizados; Vistoriar caixas d’água para verificar se está devidamente vedada, cadastrando
aquelas que não possuem tampa para fins de colocação das mesmas; Promoção de ações de educação para a saúde
individual e coletiva; Desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente de Combate às Endemias; Executar
outras atividades afins e correlatas. Atuar junto aos domicílios informando aos moradores as doenças, seus sintomas e
riscos e o agente transmissor; vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de
existência de larvas ou mosquito transmissor da dengue; orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais
que  possam oferecer  riscos  para  a  formação de criadores  do Aedes aegypti;  promover  com a comunidade para
mobilizá-la  para  ações  de  prevenção  e  controle  da  dengue.  Executar  outras  atividades  correlatas  à  função  e/ou
determinadas pelo superior imediato. Descrição detalhada vide: Lei n° 1.425/2007.

EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS LOCALIDADES)

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Residir no local para o qual se inscrever conforme Lei Federal 11.350/06.

Sumário  das  atribuições: Exercer  atividades  de  prevenção de  doenças  e  promoção da  saúde,  mediante  ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; utilizar
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; promover ações de educação para a saúde
individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para
a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participar
de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; cadastrar as
famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
identificar área de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até
agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações, atividades, no nível de
suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; realizar por meio de 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 à 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 a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e
limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe. Executar
outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato. Descrição detalhada vide: Lei n°
1.425/2007.
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EMPREGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos: Ensino Médio Completo - Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe Regional – 
COREN/PR.

Sumário das atribuições: Executar atividades específicas de enfermagem em geral. Prestar assistência ao paciente
zelando pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e atuar em pequenas cirurgias, posicionando de
forma  adequada o  paciente  e  o  instrumental.  Organizar  ambiente  de  trabalho  e  dar  continuidade  aos  plantões.
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar
relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família. Prestar assistência
de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; Preparar pacientes
para  consultas  e  exames,  orientando-os  sobre  as  condições  de  realização  dos  mesmos;  Executar  atendimentos
diversos  tais  como:  abertura  de  abscesso,  retirar  pontos,  aplicar  injeções,  fazer curativos,  medir  pressão  arterial,
temperatura, pulsação; Auxiliar os médicos na Instituição em serviços gerais de enfermagem, onde requerem maiores
habilidades; Distribuir a medicação nos postos, unidades móveis, conforme orientação médica; Manter esterilizado o
material médico-odontológico dos postos de saúde, unidades móveis; Ministrar cursos para auxiliares e atendentes de
enfermagem  e  supervisioná-los;  Realizar  controles  e  registros  das  atividades  do  setor  e  outros  que  se  fizerem
necessários  para  a  realização  de relatórios  e  controle  estatístico;  Participar  nos  programas  e  nas  atividades  de
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior
eventuais problemas. Executar outras tarefas afins e correlatas. Descrição detalhada vide: Leis n° 2.418/13.

EMPREGO: ENFERMEIRO

Requisitos: Ensino Superior Completo – Curso de Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem – 
COREN/PR.

Sumário das atribuições: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a
indicação  para  a  continuidade  da  assistência  prestada;  realizar  consulta  de  enfermagem,  solicitar  exames
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério
da Saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; executar as
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; no nível
de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica esanitária; realizar ações de
saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades corretamente às
áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS
2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias
específicas,  como  de  hipertensos,  de  diabéticos,  de  saúde  mental,  etc.;  supervisionar  e  coordenar  ações  para
capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas
funções. Executar  outras  atividades  correlatas  à  função  e/ou  determinadas  pelo  superior  imediato.  Descrição
detalhada vide: Lei n° 1.457/2007.

EMPREGO: DENTISTA

Requisitos: Ensino Superior Completo – Curso de Odontologia e Registro no Conselho Regional de Odontologia – 
CRO/PR.

Sumário das atribuições: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil  de saúde bucal da população
adstrita;  realizar  os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –
NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, no
âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas
complexos a  outros níveis  de assistência,  assegurando seu acompanhamento;  realizar  atendimentos de primeiros
cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na
conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou
grupo  específicos,  de  acordo  com  o  planejamento  local;  coordenar  ações  coletivas  voltadas  para  promoção  e
prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as
equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o
trabalho  desenvolvido  pelo  ACD; Executar  outras  atividades correlatas  à  função  e/ou  determinadas pelo  superior
imediato. Descrição detalhada vide: Lei n° 1.457/2007.
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EMPREGO: MÉDICO

Requisitos: Ensino Superior Completo – Curso de Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM/PR

Sumário  das  atribuições: Realizar  consultas  clínicas  aos  usuários  da  sua  área  adstrita;  executar  as  ações  de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e
procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas
prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas pela Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001;
aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade o tratamento na USF,
por  meio  de  um  sistema  de  acompanhamento  e  referência  e  contra-referência;  realizar  pequenas  cirurgias
ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; Executar outras
atividades  correlatas  à  função  e/ou  determinadas  pelo  superior  imediato. Descrição  detalhada  vide:  Leis n°
1.425/2007 e 2.418/13.
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