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CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição sintética:  executar tarefas relacionadas com os serviços de enfermagem, sob supervisão do 
Enfermeiro.
Descrição detalhada:  executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, 
triagem e acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos; preparar o paciente para  
consultas médicas, exames e tratamentos prescritos; orientar os pacientes na pós consulta, quando ao 
cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos; executar atividades básicas de saúde, tais como: 
pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por 
via oral ou parenteral,  conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, 
coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais; controlar sinais 
vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial; efetuar a esterilização de material e  
instrumental em uso;
registrar ocorrências relativas ao paciente; comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do 
estado do paciente, havidas na ausência do médico; participar das ações de vigilância epidemiológica, 
coletando e remetendo notificações,  efetuando bloqueios,  auxiliando na investigação e no controle  de 
pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; participar das atividades de educação e saúde,  
integrando  equipes  de  programação  e  de  ações  assistências  de  enfermagem  ou  de  equipes  de 
programação  e  de  ações  assistenciais  de  enfermagem  ou  de  equipes  de  trabalho  pertinentes,  sob 
supervisão  do  enfermeiro;  controlar  faltosos,  organizando  cadastro,  visitando  residências  e 
conscientizando  pacientes  e  comunicando-os  dos  riscos  da  descontinuidade  e  da  necessidade  de 
sequência do tratamento;  controlar medicamentos e vacinas,  efetuando levantamento de necessidade, 
verificando condicionamento, solicitando suprimento, acompanhamento à distribuição, conforme prescrição 
médica  e  elaborando  relatórios  de  consumo;  preencher  relatórios  de  atividades,  lançando  dados  de 
produção e registrando tarefas executadas para controle de atendimento; receber o plantão, ouvindo e 
informando sobre a evolução do serviço e do estado do paciente; recepcionar o paciente, preenchendo 
dados pessoais no prontuário, verificando sinais vitais e encaminhando-o para consulta; coletar e preparar  
material  para exame de laboratório,  obedecendo à determinação superior;  efetuar  higiene pessoal  de 
pacientes, executando os demais procedimentos necessários à manutenção do asseio individual; efetuar 
higiene de ambientes, desinfetando locais, organização de armários, arrumação de leitos e recolhendo 
roupas utilizadas;
auxiliar  na vigilância  dos pacientes,  atendendo chamadas de  campainhas,  bem como,  acompanhar  e 
auxiliar na movimentação, deambulação e transporte; manter organizado o setor de trabalho, procedendo 
à limpeza, assepsia de instrumentos e equipamentos; auxiliar na prestação dos serviços da unidade de 
enfermagem,  lançando  dados  em  formulários  apropriados,  mantendo  controle  e  requisitando 
medicamentos e materiais  necessários ao superior;  colaborar  na elaboração de relatórios,  escalas de 
serviços; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 401: ENFERMEIRO 

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de saúde pública.
Descrição  detalhada:  planejar,  organizar,  coordenar,  executar  e  avaliar  serviço  de  assistência  de 
enfermagem na  unidade;  realizar  procedimento  de  enfermagem como:  vacina,  curativo,  esterilização, 
nebulização, pré consulta, pós consulta,  administração de medicamentos conforme prescrição médica, 
prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde, visita domiciliar, coleta de material para exame de sangue, consulta de enfermagem, 
sondagem nasogástrica,  sondagem vesical;  manter  cuidados  de  enfermagem de  maior  complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 
participar na execução e avaliação da programação de saúde e planos assistenciais de saúde, compondo 
equipe de planejamento a nível central e local;
participar  da  prevenção  e  controle  sistemáticos  da  infecção  hospitalar  e  ambulatorial  inclusive  como 



membro de comissões;  participar  na prevenção e controle  das doenças transmissíveis  em geral,  nos 
programas de vigilância epidemiológica; participar nos programas e nas atividades de assistência integral  
à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar  
em programas e atividades de educação sanitária visando e melhoria de saúde do indivíduo, família e 
comunidade;  participar  em  programas  de  treinamento  e  aprimoramento  de  pessoal  de  saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; participar na operacionalização do sistema de 
referência e contra-referência no paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; realizar supervisão e, 
eventualmente, treinamento de pessoal de enfermagem; participar na elaboração de rotinas e normas 
técnicas de enfermagem em consonância com as demais áreas; participar na elaboração de medidas de 
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência 
de  enfermagem;  efetuar  pesquisas  relacionadas  à  área  de  enfermagem,  visando  contribuir  para  o 
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; prever, prover e controlar o material da unidade de 
saúde; supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico, 
preparação de campo operatório, esterilização de material de enfermagem;
planejar  e  executar  ações de vigilância  epidemiológica,  em conjunto  com a Seção de Edipemiologia,  
visando  o  controle  de  doenças  de  notificação  obrigatória,  morbi-mortalidade,  natalidade  por  área  de 
abrangência  da  U  B  S;  coordenar  e  supervisionar  as  ações  relacionadas  a  imunobiológicos,  em 
consonância com as normas estabelecida, pelo PNI Ministério da Saúde; participar da equipe da vigilância 
sanitária, efetuando inspeções de estabelecimentos de saúde; participar da equipe de controle e avaliação 
das ações e serviços de saúde, efetuando auditoria de enfermagem; implantar, executar e acompanhar a 
imunização dos servidores; 
inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a saúde e segurança do trabalho, delimitando 
áreas  de  insalubridade  e  periculosidade;  analisar  riscos,  acidentes  e  falhas,  investigando  causas, 
propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos; participar no programa de 
acidente profissional com material biológico; elaborar material didático, ministrar palestras e treinamentos 
relacionados à saúde, para os diversos setores do Município; coordenar a equipe multiprofissional nas 
ações de controle de infecção hospitalar; identificar os principais problemas veiculados por produtos e 
serviços de interesse a saúde; executar ações de controle higiênico-sanitário em hospitais, consultórios 
médicos  e  odontológicos,  ambulatoriais,  centros  de  saúde,  clínicas  de  terapia  renal  substitutiva, 
quimioterapia e de radiações ionizantes; realizar inspeções para credenciamento de serviços médicos e 
odontológicos para atendimento ao SUS; orientar hospitais na adequação das normas e padrões higiênico-
sanitários vigentes, no que tange ao controle de infecção hospitalar; executar ações de orientação para 
prevenção de infecções nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde; validar e/ou conceder 
licença sanitária para hospitais, ambulatórios, consultórios e clínicas médicas e odontológicas, centros de 
saúde, clínicas de terapia renal substitutiva, quimioterapia e de radiações ionizantes; dar orientação de 
educação sanitária para profissionais de creches, escolas, hospitais, salões de beleza, clínicas médicas e 
odontológicas, casas de massagem, clínicas de fisioterapia,  e outros prestadores de serviço de saúde; 
orientar os profissionais de saúde em relação ao cumprimento de normas e legislação sanitária; realizar 
vistorias nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde,  para atendimento a  reclamações e 
denúncias de deficiências das condições higiênico-sanitárias do local, tomando as providências cabíveis;  
auxiliar na execução de rotinas de serviços da seção de vigilância sanitária de medicamentos e produtos;  
executar outras tarefas correlatas.

CARGO 402: MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

CARGO 403: MÉDICO (PEDIATRA)

CARGO 404: MÉDICO (PSIQUIATRA)

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de saúde pública.
Descrição detalhada: efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades,  aplicando recursos da medicina 
preventiva,  terapêutica  ou  de  emergência,  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo 
tratamento,  prestando  orientações  e  solicitando  hospitalização,  se  necessário;  requisitar,  analisar  e 
interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; 
manter  registro  dos  pacientes  examinados,  anotando a conclusão  diagnostica,  tratamento  prescrito  e 
evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas;encaminhar 
pacientes para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de 
saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município, identificando 
prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica dos 
serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral  
(programas de vigilância epidemiológica); opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de 
assistência  integral  e  saúde  individual,  bem  como  de  grupos  específicos,  particularmente,  daqueles 



prioritários e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-referência do 
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas e atividades de educação 
sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar pesquisas na  
área,  visando  contribuir  para  o  aprimoramento  da  prestação  dos  serviços  de  saúde;  participar  das 
definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde,  
fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos;
participar de juntas médicas, avaliando a capacidade de pacientes, verificando suas condições de saúde, 
emitindo  laudos para  admissão  de servidores,  concessão de licenças,  aposentadorias,  readaptações, 
emissão  de  carteiras  e  atestados  de  sanidade  física  e  mental;  efetuar  exames  pré-admissionais, 
realizando  o  exame  clínico,  interpretando  resultados  dos  exames  complementares  de  diagnóstico, 
comparando os resultados finais com as exigências psicossomáticas de cada tipo de atividades,  para  
permitir a seleção do trabalhador de acordo com as atividades que executará; executar exames periódicos 
de todos os servidores ou em especial  daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou  
doenças  profissionais,  fazendo  exame  clínico  e/ou  interpretando  os  resultados  de  exames 
complementares para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar continuidade operacional 
e  a  produtividade;  efetuar  tratamento  de  urgência  em casos de  acidentes  de  trabalho  ou  alterações 
agudas da saúde, orientando e/ou executando a terapia adequada, para prevenir conseqüências mais 
graves ao trabalhador; avaliar em conjunto com outros profissionais, condições de insegurança, visitando 
periodicamente os locais de trabalho, para sugerir medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos 
existentes; participar em conjunto com outros profissionais, da elaboração e execução de programa de 
proteção à saúde dos trabalhadores,  analisando em conjunto os riscos,  as condições de trabalho,  os  
fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação de mão 
de obra; planejar e executar programas de treinamento das equipes de atendimento de emergências,  
avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros 
socorros em casos de acidentes graves e catástrofes; participar de inquéritos sanitários, levantamentos de 
doenças  profissionais,  lesões  traumáticas  e  estudos  epidemiológicos,  elaborando  e/ou  preenchendo 
formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a 
morbidade  e  mortalidade  decorrentes  de  acidentes  de  trabalho,  doenças  profissionais  e  doenças  de 
natureza não ocupacional; participar de atividades de prevenção de acidentes, comparecendo a reuniões 
e assessorando em estudos e programas para reduzir as ocorrências de acidentes de trabalho; executar 
outras tarefas correlatas.


