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A N E X O  I  –  D A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O SA N E X O  I  –  D A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S

CARGO 301: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE

Descrição das atribuições:  Assessorar  o desenvolvimento e  implantação de "software"  contábil;  assistir  a chefia 
imediata,  em  assuntos  de  natureza  administrativa  e/ou  técnica,  executando,  controlando  e  acompanhando  o 
desenvolvimento das tarefas em sua área; fornecer apoio administrativo às equipes, participando, sob orientação, dos  
processos  de  execução  dos  serviços  e  atividades  de  sua  área;  classificar  documentos  fiscais;  dar  suporte  na  
elaboração do plano de contas; efetuar lançamentos contábeis; fazer balancetes de verificação; dar uporte ao sistema 
de  empenho;  assessorar  na  auditoria  de  processos  internos  ao  Sistema;  apurar  impostos;  controlar  prazos  para 
pagamentos diversos; digitação e elaboração de planilhas; fornecer subsídios à tomada de decisão; executar outras 
tarefas correlatas.

CARGO 302: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLA

Descrição  das  atribuições:  Recepcionar  as  pessoas  em  consultório  dentário  e  auxiliar  o  cirurgião-dentista, 
acompanhando suas atividades. Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Sob a 
supervisão do cirurgião dentista ou do THB, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais  
ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio  
dental.  Preparar e organizar instrumentos e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.),  necessários para o trabalho. 
Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THB durante a realização de procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos. Agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno e à preservação do 
tratamento. Acompanhar e desenvolver trabalhos com a Equipe de Saúde da Família, no tocante à saúde bucal e  
outros tarefas correlatas. Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, ligadas à sua área de 
atuação.

CARGO 303: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Descrição das atribuições: Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativos internos e externos 
da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; Participar das atividades de orientações 
dos profissionais da equipe de enfermagem, quanto às normas e rotinas; Participar da organização do arquivo central 
da unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; Executar e auxiliar na supervisão e no controle de 
material  permanente,  de  consumo e  no  funcionamento  de  equipamentos;  Colaborar  na  elaboração  de  relatórios; 
Realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; Colaborar em pesquisas ligadas à área de 
saúde, desenvolvidas na unidade;Participar de reuniões,  treinamentos e reciclagem;Proceder ao registro de dados 
estatísticos e dos procedimentos realizados; Participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na 
rede básica de saúde do município,  de acordo com a normatização do serviço;  Aplicar injeções,  soros e vacinas; 
Ministrar medicamento; controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R) e pressão arterial 
(P.A) anotando no gráfico próprio;Fazer curativos e colher material para exames de laboratório; Proceder à esterilização 
de material e instrumental em uso;  Registrar as ocorrências relativas ao paciente;Manter sigilo absoluto sobre tudo que 
se relacione com o paciente; Administrar inaloterapia; Comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do 
estado do paciente, havidas na ausência do primeiro; Cumprir integralmente a jornada de trabalho; Apresentar-se ao 
serviço limpo e devidamente uniformizado; Fazer parte da equipe para atendimento dos chamados de ambulância;  
Cumprir e fazer as ordens de serviço oriundas das chefias imediatas;Participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentado no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde - US e, quando indicado 
ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários  (escola,  associações  etc);Realizar  ações  de 
educação em saúde a grupos específicos e a família em situação de risco, conforme planejamento da  equipe; e  
Participar de gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde – US.

CARGO 304: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição das atribuições: Realizar, sob a supervisão do cirurgião dentista, procedimentos preventivos nos usuários 
para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de 
flúor, selantes, raspagem, alisamento e polimento; Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob 
supervisão  do  cirurgião  dentista;   Auxiliar  o  cirurgião  dentista  (trabalho  a  quatro  mãos);  Realizar  procedimentos 
coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica  
de  Saúde  da  Família  e  espaços  sociais  identificados;  Cuidar  da  manutenção  e  conservação  dos  equipamentos  
odontológicos; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à 
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saúde bucal;  Registrar na Ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica – Siab – todos os  
procedimentos de sua competência realizados.

CARGO 305: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Descrição  das  atribuições:  Informar  o  empregador,  através  de  parecer  técnico,  sobre  os  riscos  existentes  no 
ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização. Informar os trabalhadores  
sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. Analisar os métodos e os  
processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a  
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle. Executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as estratégias  
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua planificação, beneficiando o trabalhador. Executar os 
programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com  
a  participação  dos  trabalhadores,  acompanhando  e  avaliando  seus  resultados,  bem  como  sugerindo  constante  
atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos. Promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo  
de  divulgar  as  normas de segurança  e higiene  do trabalho,  assuntos  técnicos,  administrativos  e  prevencionistas,  
visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Executar as normas de segurança referentes 
a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de 
segurança  e  higiene  do  trabalho,  inclusive  por  terceiros.  Encaminhar  aos  setores  e  áreas  competentes  normas,  
regulamentos,  documentação,  dados estatísticos,  resultados  de  análises e  avaliações,  materiais  de apoio  técnico,  
educacional  e  outros  de divulgação para  conhecimento e  auto-desenvolvimento  do trabalhador.  indicar,  solicitar  e 
inspecionar  equipamentos  de  proteção  contra  incêndio,  recursos  audiovisuais  e  didáticos  e  outros  materiais 
considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas 
recomendadas,  avaliando seu desempenho. Cooperar  com as atividades do meio ambiente,  orientando quanto ao 
tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para  
a vida. Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e  
higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço. Executar as atividades  
ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e 
institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a  
melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores.Levantar e estudar 
os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade 
destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que  
permitam  a  proteção  coletiva  e  individual.  Articular-se  e  colaborar  com  os  setores  responsáveis  pelos  recursos 
humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a 
adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades 
insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas  
de eliminação ou neutralização dos mesmos. Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que 
subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Articular-se e colaborar com 
os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Participar de  
seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 

CARGO 401: ASSESSOR JURÍDICO

Descrição  das  atribuições:  Representar  o  Município,  judicialmente,  em  quaisquer  instâncias  ou  tribunais  e, 
extrajudicialmente,  em quaisquer negociações que envolvam questões de natureza jurídica.  Emitir  parecer  jurídico 
sobre assuntos e matérias de interesse para o Município, submetidos ao seu exame pelas demais repartições. Minutar  
mensagens,  anteprojetos  de  lei,  decretos,  vetos,  regulamentos  e  matérias  similares.  Minutar  acordos,  convênios, 
contratos,  concessões,  permissões  e  autorizações  de  uso  e  acompanhar  a  lavratura  e  registro  dos  respectivos 
documentos, quando for o caso. Proceder à lavratura de escrituras e respectivos registros. Proceder à cobrança judicial 
da Dívida Ativa ou de quaisquer outros créditos do Município. Assessorar o Prefeito Municipal nos atos executivos 
relativos a desapropriações, aquisições e alienações de imóveis pela Prefeitura Municipal e na celebração de contratos 
em geral. Participar de inquéritos e processos administrativos de qualquer natureza, fornecendo assessoria jurídica, 
quando for o caso. Propor medidas de caráter jurídico, que visem a proteger o patrimônio público, social e ecológico do 
Município. Assessorar a Administração Municipal, orientando e emitindo pareceres, quanto aos aspectos legais, nos 
assuntos pertinentes à área de atuação de cada órgão.  Proceder à  legalização de todos os atos praticados pela  
Administração Municipal ou prevenir a ocorrência dos mesmos. Organizar a coletânea de Leis Municipais, bem como 
da legislação de outras esferas governamentais que sejam de interesse do município. Desempenhar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL

Descrição das atribuições:  realizar  ou  orientar  estudos  e  pesquisas  no  campo  da  assistência  social;  realizar  e 
interpretar pesquisas sociais;  orientar  e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional;  encaminhar 
pacientes a  dispensários  e  hospitais,  acompanhando o tratamento e  a  recuperação dos mesmos e assistindo os  
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familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos 
casos  apresentados  para  estudo  ou  encaminhamento;  estudar  antecedentes  da  família,  participar  de  estudo  e 
diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; orientar nas 
seleções sócio-econômicos para a concessão de auxilio e/ou amparo pelos serviços de assistência à velhice; a infância 
abandonada, a cegos, etc; orientar investigações sobre situação moral e financeira de pessoas que desejarem receber  
ou adotar crianças; manter contato com a família legítima e a substituta; fazer levantamentos sócio-econômicos com 
vistas a planejamento habitacional nas comunidades; prestar assistencia a condenados por delitos ou contravenção, 
bem como, a suas respectivas famílias e na sociedade; executar outras atividades compativeis com as especificadas, 
conforme as necessidades do Municipio.

CARGO 403: BIOMÉDICO

Descrição das atribuições:  Realizar exames de Análises Cínicas. Assumir a responsabilidade técnica e firmar os 
respectivos laudos.  Assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais. 
Assumir chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades.  Desenvolver atividades de educação ambiental.  
Realizar  diagnósticos  biológicos,  moleculares  e  ambientais.  Realiza  análises  clínicas,  citológicas,  citrogênicas  e 
patológicas. Realizar análises, físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente.  
Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação. Atuar, sob supervisão médica, em serviço de hemoterapia, de 
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado. Planejar e executar pesquisas cientificas em 
instituições publicas e privadas na área de sua especialidade profissional.  Executar outras atividades correlatas ao 
cargo.

CARGO 404: CIRURGIÃO DENTISTA – BUCOMAXILOFACIAL

Descrição das atribuições: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS, participar de espaços coletivos 
de planejamento e avaliação junto com a gerência do CEO, participar de discussões com a Rede Básica como agente 
de  educação  permanente,  discutir  a  programação,  exercer  as  atribuições  dispostas  na  Legislação  específica  da 
profissão  de  Odontólogo  Cirurgião  Buco  Maxilo  Facial;  Realizar  consultas  e  atendimentos  odontológicos;  realizar 
biópsias, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas às seguintes 
situações: anatomia do terço médio e inferior da face; infecções de origem dental; dentes inclusos; periapicopatias;  
cistos e tumores benignos dos maxilares e dos tecidos moles da face das afecções do seio maxilar traumatologia Buco  
Maxilo  Facial;  ortodôntico-cirúrgico  das  deformidades  dentofaciais;  das  alterações  das  articulações 
temporomandibulares;  anestesia  local  da  região  Buco  Maxilo  Facial;  realizar  pré-operatório  em cirurgias  diversas;  
frenectomia; cirurgias pré-protéticas; fraturas e luxação da ATM; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua  
especialização; Promover a contra-referência e referência, promover outras atividades correlatas.

CARGO 405: CIRURGIÃO DENTISTA – CLINICO GERAL

Descrição das atribuições:  Examinar e tratar clientes na área odontológica; supervisionar trabalho de auxiliares e 
técnicos;  participar  de  equipe  multidisciplinar,  conduzindo  e  desenvolvendo  programas  de  Saúde  e  de  ações 
comunitárias;  propor  normas,  padrões  e  técnicas  aplicáveis  à  odontologia  integral;  prescrever  e  administrar  
medicamentos.  Desenvolver  ações  de  vigilância  sanitária/epidemiológica,  e  de  saúde  do  trabalhador;  orientar 
comunidade sobre cuidados de saúde bucal; realizar e/ou colaborar em pesquisa científica na área de saúde. Elaborar  
relatórios  e  analisar  índices de produção por  unidades de atendimento odontológico;  fiscalizar,  controlar  e  avaliar 
atividades realizadas por prestadores de serviços vinculados ao SUS. Participar de Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar.

CARGO 406: CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição das atribuições: Executar atividades profissionais da área da Saúde, correspondentes à sua especialidade, 
tais  como  tratamentos  cirúrgicos  e  outros  relativos  às  diversas  especializações  odontológicas,  bem como  as  de  
profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e higiene do trabalho; Realizar a atenção a saúde  
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnostico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção  da  saúde  individual  e  coletiva  a  todas  as  famílias,  de  acordo  com  planejamento  da  equipe,  com 
resolubilidade; executar atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, coordenação e execução dos 
programas da ESF, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se com as diversas instituições para a 
implementação das ações integradas; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento 
em serviço  e  de  capacitação  de  recursos  humanos;  participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à 
comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

CARGO 407: CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA 

Descrição  das  atribuições:  Planejar,  controlar  e  executar  ações  de  atendimento  odontológico  conforme  sua 
especialidade. Desenvolver a prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos 
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tecidos peri-radiculares. Efetuar exames, emitir diagnósticos e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial,  
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral; realizar exames gerais,  
diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação 
e promoção da saúde bucal  geral,  realizando ações previstas na programação do serviço;  Orientar  a clientela  da 
unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar 
tarefas afins;  Executar  atividades individualmente ou em equipe,  técnicas ou científica  na área da Saúde Pública 
correspondentes à sua especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e  
higiene do trabalho;  Executar  atividade de vigilância  à Saúde e zelar pelo  cumprimento das normas de vigilância 
epidemiológica  e  sanitária;  Participar  do  planejamento,  elaboração  e  execução  de  programa  de  treinamento  em 
serviços  e  de  capacitação  de  recursos  humanos;  Participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à  
comunidade; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

CARGO 408: CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA

Descrição das atribuições: Examinar e tratar clientes na área odontológica, diagnosticar, prevenir, tratar e controlar os 
problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente, em parceria com os pais/responsáveis de seus 
pacientes.  Atuar   na  educação  para  a  saúde  bucal  e  na  integração  desses  procedimentos  com  os  dos  outros 
profissionais da área da saúde; orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promoção e manutenção da saúde 
bucal das crianças e dos adolescentes; ajudar a criança e o adolescente a desenvolver comportamentos e hábitos que 
conduzam à saúde bucal, conscientizando-os dessa responsabilidade; avaliar o crescimento e o desenvolvimento, a fim  
de detectar possíveis desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais; identificar os fatores de risco, em nível  
individual,  para  as  principais  doenças  da  cavidade  bucal,  e  implementar  estratégias  preventivas  e  de  mínima 
intervenção; reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho estomatognático lesado pelas doenças mais comuns 
que atingem a cavidade bucal  da criança e do adolescente;  encaminhar o  paciente  para serviços  adequados de  
especialidades  odontológicas  ou  afins,  sempre  que  as  necessidades  ultrapassem  as  limitações  próprias  da 
odontopediatria;  participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à  comunidade;  integrar  equipe 
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades 
da população.

CARGO 409: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTISTA

Descrição  das  atribuições:  Planejar,  controlar  e  executar  ações  de  atendimento  odontológico  conforme  sua 
especialidade. Desenvolver avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; avaliação da influência da doença 
periodontal em condições sistêmicas; controle dos agentes etiológicos e fatores  de risco das doenças dos tecidos de  
suporte  e  circundantes  dos  dentes  e  dos  seus  substitutos;  procedimentos  preventivos,  clínicos  e  cirúrgicos  para 
regeneração  dos  tecidos  periodontais  e  peri  implantares  realizar  exames  gerais,  diagnósticos  e  tratamentos 
odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde  
bucal geral, realizando ações previstas na programação do serviço; Orientar a clientela da unidade de atendimento, 
individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar tarefas afins;   Executar 
atividade de vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária; Participar  
do planejamento,  elaboração e execução de programa de treinamento em serviços e de capacitação de recursos 
humanos; Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; Integrar equipe multiprofissional,  
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população.

CARGO 410: EDUCADOR FÍSICO

Descrição das atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade. Veicular informações que 
visem à prevenção, a redução dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do auto cuidado.  
Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 
comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais. Proporcionar Educação  
Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as Equipes ESF, sob a forma de 
co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em 
serviço, dentro de um processo de Educação Permanente. Articular ações, de forma integrada às Equipes ESF, sobre o  
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública. Contribuir para a 
ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência.  
Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais,  em conjunto com as Equipes do ESF. Capacitar  os profissionais,  inclusive os Agentes Comunitários de  
Saúde,  para  atuarem  como  facilitadores/monitores  no  desenvolvimento  de  atividades  físicas/práticas  corporais. 
Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes ESF na comunidade.  
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes ESF e a população, visando ao melhor uso dos  
espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais. Promover eventos que 
estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população. 
Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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CARGO 411: ENFERMEIRO

Descrição das atribuições:  Elaborar  plano de enfermagem a partir  do levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando  
técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem 
de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e 
analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser  atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer 
programas  para  atender  às  necessidades  de  saúde  da  comunidade,  dentro  dos  recursos  disponíveis;  Realizar  
programas educativos  em saúde,  ministrando  palestras  e  coordenando reuniões,  a  fim de  motivar  e  desenvolver 
atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da 
classe;  Supervisionar o controle  de estoque e os pedidos periódicos de suprimentos;  Coordenar as atividades de 
vacinação;  Elaborar  as  escalas  mensais  de  trabalho  e  supervisionar  a  escala  de  serviço  diário  do  pessoal  de 
enfermagem para as atividades internas e externas; Supervisionar a manutenção do controle dos aparelhos, verificando 
sistematicamente o funcionamento e a qualidade dos aparelhos utilizados na área de enfermagem, providenciando a 
reparação ou substituição quando necessário; Divulgar e discutir com a equipe de enfermagem as diretrizes e normas 
da Secretaria Municipal da Saúde bem como colaborar na supervisão quanto ao cumprimento deste; Participar com o 
gerente da unidade, da previsão de pessoal, material e equipamento da unidade, bem como colaborar na avaliação de 
qualidade destes;  Planejar,  executar e/ou participar  dos programas de treinamento em serviços,  principalmente do 
pessoal de enfermagem; Participar do planejamento e das atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos particularmente aqueles prioritários e de alto risco; Desenvolver e/ou colaborar em pesquisas na área de saúde;  
Proceder ao registro dos procedimentos realizados,  bem como de dados estatísticos;  Realizar  assistência  integral 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde)  
aos indivíduos e famílias na Unidade de Saúde e,  quando indicado ou necessário,  no domicílio  e/ou nos demais 
espaços  comunitários  (escolas,  associações  etc),  em  todas  as  fases  do  desenvolvimento  humano:  infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS;  
Supervisionar,  coordenar  e  realizar  atividades  de  educação  permanente  dos  ACS  e  da  equipe  de 
enfermagem;Contribuir  e  participar  das  atividades  de  Educação  Permanente  de  toda  equipe;Participar  do 
gerenciamento  dos  insumos necessários  para  o  adequado funcionamento  da Unidade de Saúde;  Executar  outras 
atribuições afins.

CARGO 412:  MÉDICO CLINICO GERAL 

Descrição das atribuições: Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar de Urgência e Emergência passíveis 
de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos, (em caso de não haver  
médico especialista em pediatria)  em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta,  responsabilizando-se 
integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários  
analisar  e  interpretar  seus  resultados;  emitir  diagnósticos;  prescrever  tratamentos;  orientar  os  pacientes,  aplicar 
recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar  
pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) 
contatar com a Central de Leitos,  para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às 
urgências. Receber o SAMU quando referencia. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a 
sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível  
intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos 
possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos 
inerentes à sua profissão de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em 
observação ou  em tratamento  nas  dependências  da  entidade  até  que  outro  profissional  médico  assuma o  caso. 
Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros 
adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela SMS.  
Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da 
Instituição. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; executar outras tarefas 
correlatas à sua área de competência. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da 
Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.

CARGO 413: MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição das atribuições:  Prestar  atendimento médico ambulatorial  e hospitalar  como Clínico Geral,  Aplicar  os 
conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
avaliando  o estado  geral  em que o  paciente  se  encontra  e  emitindo  diagnóstico  com a  respectiva  prescrição  de 
medicamentos e/ou solicitação de exames,  visando a promoção da saúde e bem estar  da população.  Receber e 
examinar  os  pacientes  de  sua  especialidade,  auscultando,  apalpando  ou  utilizando  instrumentos  especiais,  para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para  
outra especialidade médica. Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio-X e  
outros para informar ou confirmar diagnóstico. Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de  
administração dos mesmos. Prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a  
saúde. Anotar e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões  
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diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada  
caso. Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso. 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 do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-
ocupacionais.  Participar  de  programas de vacinação,  orientando a seleção  da  população  e o  tipo e  vacina a  ser 
aplicada,  para  prevenir  moléstias  transmissíveis.  Atender  urgências  clínicas,  cirúrgicas  ou  traumatológicas.  Emitir 
atestado de óbito. Colaborar na limpeza e organização do local de trabalho. Executar os programas propostos pela  
Estratégia  Saúde  da  Família  –  ESF,  trabalhar  em  equipe.  Efetuar  outras  atividades  correlatas  ao  cargo  e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

CARGO 414: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 

Descrição das atribuições:  Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a 
profissão.  Prestar  atendimento  médico  ambulatorial  e  hospitalar  como  Ginecologista  e  Obstetra;  Realizar  exames 
ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias e infecções existentes, 
medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta de material  preventivo do câncer (coleta de  
citologia oncótica). Executar cauterizações de colo de útero. Realizar o planejamento familiar, através de palestras e 
explanações a respeito  dos  métodos existentes  na unidade de  saúde e fornecendo o material  quando solicitado. 
Realizar investigações de esterilidade conjugal através de exames. Participar de equipe multiprofissional, elaborando 
ou adequando programas, normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde 
prestadas. Realizar exame pré-natal, diagnosticando a gravidez, solicitando os exames de rotina e verificando pressão,  
peso, altura uterina e batimentos cardíacos fetais. Avaliar a gestante mensalmente, até o 7º mês, quinzenalmente no 8º  
mês e semanalmente até o parto. Realizar diagnóstico precoce da gestação de alto risco e encaminhar para referência  
conforme protocolo. Executar avaliação de vitalidade fetal através de estímulo sonoro para ver se há desenvolvimento 
ideal do feto. Realizar consulta pós-parto indicando método contraceptivo, se necessário. Fornecer referência hospitalar 
para parto. emitir atestado de óbito Executar outras atribuições afins.

CARGO 415: MÉDICO PEDIATRA

Descrição  das  atribuições:  Prestar  atendimento  médico  ambulatorial  e  hospitalar  em  Pediatria,  examinando 
pacientes,  solicitando  e  interpretando  exames  complementares,  formulando  diagnósticos  e  orientando-os  no 
tratamento.  Realizar  avaliações  solicitadas  pelos  outros  serviços.  Efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnóstico, 
prescrever medicamentos, na especialidade de Pediatria, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de 
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos, educativos e 
de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados,  
anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência em 
Pediatria na unidade de saúde. Coordenar atividades médicas institucionais a nível  local.  Coordenar as atividades 
médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de  
trabalho, visando dar assistência integral aos munícipes. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação  
de pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Executar o 
trabalho dentro das normas de higiene sanitária e segurança do trabalho.  Emitir  atestado de óbito Exercer  outras  
atividades afins mediante determinação superior.

CARGO 416: MÉDICO PSIQUIATRA

Descrição das atribuições:  Prestar  atendimento médico ambulatorial  e hospitalar  como Psiquiatra;  recepcionar e 
identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; desempenhar funções de medicina preventiva e 
curativa; realizar consultas, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar  
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área; 
atuar  como  médico  especialista  em equipe  multiprofissional;  atuar  como  médico  no  desenvolvimento  de  projetos 
terapêuticos individuais, familiares e coletivos no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e nas comunidades locais 
realizando clínica ampliada; realizar atendimento de primeiros socorros e urgências e emergências psiquiatras com ou 
sem encaminhamentos;  articular  os  recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos 
pacientes; estar disponível como apoio. matricial de capacitação. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.

CARGO 417: NUTRICIONISTA

Descrição das atribuições:  Programar,  elaborar e avaliar  os cardápios adequados às faixas etárias e aos perfis 
epidemiológicos das populações atendidas, com respeito os hábitos alimentares de cada localidade e a sua vocação 
agrícola, utilizando-se de produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-
elaborados e aos in-natura. Elaborar os cardápios em observância aos parâmetros nutricionais para atendimento da  
clientela  com base  em recomendações  nutricionais,  avaliação  nutricional  e  necessidades  nutricionais  especificas, 
definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ). Planejar,  
orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, 
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zelando pela qualidade e conservação dos produtos,  observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias.  
Planejar e coordenar a aplicação  de testes de aceitabilidade junto a clientela, quando da introdução de alimentos 
atípicos ao habito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao 
preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando paramentos técnicos, científicos e sensoriais 
reconhecidos  e  realizando  analise  estatística  dos  resultados.  Estimular  a  identificação  de  crianças  portadoras  de 
patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o atendimento adequado no PAE. Elaborar o plano 
de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os procedimentos adotados 
para  o  desenvolvimento  das  atribuições.  Elaborar  o  manual  de  boas  práticas  de  fabricação  para  o  serviço  de 
alimentação.  Desenvolver  projetos  de  educação  alimentar  e  nutricional  para  a  comunidade  escolar,  inclusive 
promovendo a consciência ecológica e ambiental. Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício  
de  suas  atividades.  Coordenar,  supervisionar  e  executar  programas  de  educação  permanente  em alimentação  e 
nutrição  da  comunidade escolar.  Articular-se  com a  direção  e  com a  coordenação  pedagógica  da  escola  para  o 
planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição. Assessorar o CAE no que diz respeito a  
execução técnica do PAE. Participar  do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios,  
seguindo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios 
qualitativos para a participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos. Elaborar fichas técnicas das  
preparações  que  compõe  o  cardápio.  Orientar  e  supervisionar  as  atividades  de  higienização  de  ambientes, 
armazenamento de alimentos,  veículos de transporte de alimentos,  equipamentos e utensílios da instituição e dos 
fornecedores de gêneros alimentícios. Participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal do PAE. Participar 
de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar,  controlar e executar políticas,  programas, cursos, 
pesquisas e eventos. contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de alimentação e 
nutrição. Colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando estágios e participando 
de  programas  de  treinamento  e  capacitação.  Comunicar  os  responsáveis  legais  e,  no  caso  de  inércia  destes,  a  
autoridade competente, quando da existência de condições do PAE impeditivas de boa prática profissional ou que  
sejam prejudiciais a saúde e a vida da coletividade. Capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das 
unidades da entidade executora. Exercer outras atividades inerentes ao cargo.

CARGO 418: TECNÓLOGO EM ALIMENTOS

Descrição  das  atribuições:  Atuar  na  fiscalização  dos  estabelecimentos  e  atividades  de  manipulação  e 
comercialização de gêneros alimentícios inspecionando a qualidade, as condições de higiene das instalações,  dos 
equipamentos  e  das  pessoas  que  manipulam os  alimentos  e  o  estado  de  conservação  e  as  condições  de 
armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo.  Desenvolver  ações de orientação e prevenção na área de 
vigilância sanitária e a emissão de pareceres técnicos relativos a inspeções desenvolvidas. Determinar a correção de 
irregularidades nas áreas de vigilância sanitária e adoção de providências saneadoras ou repressivas para o resguardo  
da saúde coletiva. Promover a apreensão, interdição ou incineração de mercadorias, no cumprimento de determinação 
superior ou nos casos em que a lei assim determinar. Realizar a coleta de amostras para análise fiscal e de controle, 
interdição de mercadorias e ou estabelecimentos cujas condições não estejam satisfatórias com as normas e padrões  
exigidos e determinação da distribuição ou incineração de mercadorias apreendidas, lavratura de termo competente e 
outras tarefas similares. Elaborar relatórios, pareceres e laudos técnicos pertinentes à área de alimentos. Executar 
outras atividades correlatas ao cargo.
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