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CARGO 401: FISIOTERAPEUTA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior em Fisioterapia; Registro no Conselho Regional de Fisioterapia.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes para verificar a 
capacidade  funcional  das  áreas  afetadas;  recomendar  o  tratamento  fisioterápico  adequados,  de  acordo  com  o  
diagnóstico médico; acompanhar a realização de tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o  
programa, se necessário; programar e/ou orientar atividades terapêuticas, relaxamento, jogos, exercícios e outros para 
promover  a  recuperação  integração  social  dos  pacientes;  orientar  as  equipes  auxiliares  e/ou  pacientes  sobre  o  
tratamento a ser cumprido e a correta execução das atividades de fisioterapia programadas; emitir laudos técnicos  
quando necessários;  realizar e interpretar exames de doentes e acidentados, para complementar o diagnóstico da  
doença ou do acidente; preparar informes sobre análises, avaliando os dados obtidos, para possibilitar a utilização em 
novos programas; realizar o tratamento fisioterápico recomendados aos pacientes, utilizando a aparelhagem e técnicas 
adequadas;  operar  aparelhos  de  fisioterapia,  manuais  ou  eletronicas,  posicionando  adequadamente  o  paciente,  e  
controlando  o  tempo  necessário;  executar  massagens  manuais  e  vibratórias,  friccionando  o  local  com  pomadas 
apropriadas,  para corrigir  anomalias;  orientar  a  ginástica e exercícios adequados a cada caso,  observando a sua 
correta execução pelos pacientes; efetuar o controle de tempo necessário a cada exercício, massagens, ginásticas e  
outros, orientando os pacientes; preparar os pacientes a serem submetidos a exames radiográficos; realizar tarefas  
inerentes  às  áreas  fisioterápicas;  fazer  massagens  e  aplicar  banhos  de  luz  ultravioleta,  infravermelho,  e  outros;  
trabalhar com sequelas nemológicas como as de paralisia cerebral, Síndrome de Down, meningite, Síndrome de West, 
etc; atuar nas patologias, objetivando a diminuição das olgias, aumento das ADMIS, equilíbrio, reeducação da marcha, 
etc;  atuar em sequelas de AVC (Acidente Vascular  Cerebral),  IAM (Infarto Agudo do Miocárdio),  embolias,  sopras, 
úlceras, etc; atuar nas patologias pulmonares como asma, bronquites, enfisema, etc; atuar na prevenção de patologias  
como  nas  deformidades  de  posturas,  etc;  supervisionar,  analisar  e/ou  elaborar  relatórios,  manuais,  tabelas, 
procedimentos,  normas,  parecer  técnico,  informações,  organograma,  fluxogramas,  instruções,  editais,  ordens  de 
serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua área de atuação; participar em comissões; executar outras 
tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 402: CLÍNICO GERAL PLANTÃO

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.
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CARGO 403: MÉDICO AUDITOR

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 404: MÉDICO CARDIOLOGISTA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 405: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.
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CARGO 406: MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 407: MÉDICO NEUROLOGISTA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 408: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.
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CARGO 409: MÉDICO ORTOPEDISTA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 410: MÉDICO PEDIATRA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.

CARGO 411: MÉDICO RADIOLOGISTA

REQUISITO MÍNIMO: Graduação em Curso Superior na respectiva área e Registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da 
situação dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as  
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas; elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento dos serviços de saúde postos à disposição da população; participar nas definições dos 
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos 
para  a  composição  dos  conteúdos programados;  opinar  tecnicamente  nos  processos  de padronização,  aquisição,  
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; prestar atendimento médico 
preventivo,  terapêutico  ou  de  emergência  examinando  o  paciente,  diagnosticando,  prescrevendo  o  tratamento,  
prestando  orientação  e  solicitando  hospitalização  se  necessário;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames 
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;  participar  de juntas médicas,  
avaliando  a  capacidade  laborativa  do  paciente,  verificando  as  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para 
admissão, concessão de licenças, aposentadorias por invalidez, readaptação, emissão de atestados de sanidade física 
e mental; efetuar análises de avaliação e revisão, bem como a supervisão técnico-administrativa de contas hospitalares;  
supervisionar, analisar e/ou elaborar relatórios, manuais, tabelas, procedimentos, normas, parecer técnico, informações,  
organograma, fluxogramas, instruções, editais, ordens de serviços, pesquisas, levantamentos e outros, dentro de sua 
área de atuação; participar em comissões; executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus superiores.
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