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R E T I F I C A D O

EMPREGOS 101: AGENTE AMBIENTAL.

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo (antiga 8ª série), quando da admissão.

Descrição do emprego: Programa de combate  a dengue – lei  n°  6.972/2005 -  atividades de campo –  aplicação de  inseticida  por  meio  de
equipamento de aspersão manual e mecânica.Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos e em
armadilhas e pontos estratégicos; Realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção,
destruição,  vedação,  etc.);  Executar  o  tratamento  focal  e  perifocal  como  medida  complementar  ao  controle  mecânico,  aplicando  larvicidas
autorizados conforme orientação técnica; Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; Utilizar corretamente os
equipamentos de proteção individual adequada para cada situação; Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade
não solucionada; Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos de zona em que atua; Registrar as informações referentes às
atividades executadas nos formulários específicos;  Deixar seu itinerário de trabalho conforme normativa do trabalho; Encaminhar aos serviços de
saúde os casos suspeitos de dengue; Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho; Dirigir veículo ou moto de acordo
com a necessidade do serviço (quando o Agente possuir habilitação); Realizar atividades contempladas nos sistemas de informações em saúde
( SISPNCD, SINAN), a fim de dar suporte dos serviços de campos, conforme necessidade do serviço; Realizar atividades contempladas nas ações
de Vigilância em Saúde; Aplicar  inseticida por meio de equipamento de aspersão manual;  Recuperação de pendências dos imóveis fechados;
Executar outras tarefas correlatas.

EMPREGOS 102 À 113:  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF).

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo (antiga 8ª série) quando da admissão, e residir na área/microrregião de abrangência da vaga
disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a vigência do vínculo empregatício, conforme Anexo III.

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF - LEI Nº 6.938/2005
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO   E  SF (   ESTRATÉGIA   SA  Ú  DE DA FAMILIA)  
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse
cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos
serviços  de  saúde,  encaminhandoas  e  até  agendando  consultas,  exames  e  atendimento  odontológico,  quando  necessário;  Realizar  ações  e
atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de 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 as situações 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 possam ser  potencializados pela  equipe.  Executar  outras atribuições
correlatas à função.

EMPREGO 201: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ESF).

Requisitos mínimos: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Regional competente (CRO),  quando da admissão.

Descrição do empego:  Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento
local  e protocolos de atenção à saúde.  Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados.  Preparar  e organizar
instrumental e materiais necessários. Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e
conservação dos equipamentos odontológicos. Organizar a agenda clínica. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal
com os demais membros da Equipe Saúde da Família,  buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.  Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado  funcionamento da USF. Executar outras atribuições correlatas à função.

EMPREGO 202: CONDUTOR DE VEÍCULO DE URG NCIA (SAMU).Ẽ

Requisitos mínimos: Ensino Médio Completo (2º grau completo)  Carteira Nacional  de Habilitação, categoria “D” ou “E”  e  06 (seis)  meses de
experiência na área de atuação, quando da admissão. Obs: a Carteira Nacional de Habilitação referida também será exigida na aplicação da prova
prática.

Descrição do emprego:  Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de  pacientes; Conhecer integralmente o
veículo e realizar manutenção básica do mesmo; Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas
orientações; Conhecer a malha viária local; Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local;
Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas de
reanimação cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a
equipe de saúde.

EMPREGO 301: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (SAMU).

Requisitos mínimos:  Curso de Auxiliar de Enfermagem devidamente concluído até o ato da contratação, com registro no Conselho competente
(COREN) ou franquia provisória como Auxiliar de Enfermagem, curso de formação em urgência/emergência de, no mínimo 20 (vinte) horas e 06
(seis) meses de experiência de pronto atendimento, ou pronto socorro, ou em unidade de terapia intensiva, ou atendimento pré-hospitalar público ou
privado,  quando da admissão.

Descrição do emprego: Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem a pacientes sob supervisão direta ou
à distância do profissional enfermeiro; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por
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via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador por telemedicina; Fazer curativos; Prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por
sua segurança; Realizar manobras de extração/retirada manual de vítimas.

EMPREGO 401: ASSISTENTE SOCIAL (NASF).

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho da categoria Profissional, quando da admissão.

DESCRICAO DE FUNÇÕES NASF  (PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA)
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL - NASF
Descrição do emprego:  Participar  de reuniões com profissionais das ESF,  para levantamento  das reais  necessidades da população adscrita;
Planejar  ações e desenvolver  educação permanente;  Acolher os usuários e humanizar a atenção;  Trabalhar de forma integrada com as ESF;
Desenvolver ações intersetoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde
do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos;  Desenvolver ações coletivas e individuais, utilizando os espaços
públicos para fortalecimento da cidadania, trabalho comunitário e prevenção de violência,  abuso de álcool e outras drogas;  Desenvolver ações
intersetoriais, mantendo a integração com a rede de suporte social, fortalecendo e implementando as ações na comunidade; Realização de ações
preventivas e promocionais pertinentes à área, junto aos grupos programáticos desenvolvidos pelas ESF; Desenvolver ações de caráter social junto
às ESF, elaborar processos de solicitação de medicamentos de procedimentos de média e alta complexidade e acompanhamento mensal; Participar
da elaboração e do acompanhamento do Plano Terapêutico Individual;  Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra
referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados;  Realizar visitas domiciliares em conjunto com as
ESF quando necessário.

EMPREGO 402: ENFERMEIRO (ESF).

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho da categoria Profissional, quando da admissão.

Descrição do emprego: 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 da vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;  No nível de
suas  competências,  executar  assistência  básica  e  ações  de  vigilância  epidemiológica  e  sanitária;  Planejar  ações  e  desenvolver  educação
permanente; Participar da elaboração e do acompanhamento do Plano Terapêutico Individual; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na
USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na
Portaria Nacional de Atenção Básica – Portaria MS/GM Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011. 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 atribuições correlatas à função. 

EMPREGO 403: ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA (SAMU).

Requisitos mínimos: Curso Superior Completo em Enfermagem com Registro no Conselho Competente (COREN) e 06 (seis) meses de experiência
em serviço de pronto atendimento, ou em serviço de pronto socorro, ou em unidade de terapia intensiva, ou serviço de atendimento pré - hospitalar
público ou privado, quando da admissão.

Descrição do emprego:  Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no atendimento préhospitalar móvel; Executar prescrições
médicas por telemedicina; Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Prestar assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao
recém-nato;  Realizar  partos  sem  distócia;  Participar  nos  programas  de  treinamento  e  aprimoramento  de  pessoal  de  saúde  em  urgências,
particularmente nos programas de educação continuada; Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; Subsidiar
os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe; Obedecer a Lei do Exercício
Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração/retirada manual de vítimas.

EMPREGO 404: FARMACÊUTICO (NASF).

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho da categoria Profissional, quando da admissão.

Descrição do emprego: Participar  de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita;
Planejar  ações e desenvolver  educação permanente;  Acolher os usuários e humanizar a atenção;  Trabalhar de forma integrada com as ESF;
Desenvolver ações intersetoriais;  Participar dos Conselhos Locais de Saúde;  Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de
Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos;  Treinar, capacitar e supervisionar recursos humanos da
atenção básica/saúde da família para execução das atividades de assistência farmacêutica; Participar de grupos programáticos abordando questões
pertinentes  à  área;  Participar  da  Comissão  Municipal  de  Padronização  de  medicamentos  e  outros  produtos;  Desenvolver  ações  coletivas  e
individuais, de educação em saúde em creches, escolas, conselhos locais de saúde e outros equipamentos públicos visando acesso e uso racional
demedicamentos; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo
vínculo  com  os  pacientes  encaminhados;  Participar  da  elaboração  e  do  acompanhamento  do  Plano  Terapêutico  Individual;  Realizar  visitas
domiciliares em conjunto com as ESF quando necessário.

EMPREGO 405: FISIOTERAPEUTA (NASF).

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho da categoria Profissional, quando da admissão.

Descrição do emprego:  Participar  de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais  necessidades da população adscrita;
Planejar  ações e desenvolver educação permanente;  Acolher os usuários e humanizar a atenção;  Trabalhar de forma integrada com as ESF;
Desenvolver ações intersetoriais;  Participar dos Conselhos Locais de Saúde;  Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de
Saúde  do impacto  das  ações implementadas através  de indicadores pré-estabelecidos;  Promover  programas coletivos e  individuais,de  ações
terapêuticas preventivas à instalações de processos que levam à incapacidade funcional, à patologias músculo esqueléticas, minimizando aquelas já
instaladas e desenvolvendo a consciência corporal; Realizar abordagem familiar e institucional (escolas e creches) no que diz respeito a ergonomia
e postura de crianças e adolescentes; Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já constituídos (hiperdia, gestantes,
obesos),  visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a independência na execução das atividades diárias,
assistência e inclusão social de portadores de deficiências transitórias ou permanentes;  Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF
quando  necessário.  Participar  da  elaboração  e  do  acompanhamento  do  Plano  Terapêutico  Individual;  Realizar  atendimentos  ambulatoriais  e
domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, encaminhando a serviços de maior
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complexidade, quando necessário.

EMPREGO 406: FONOAUDIÓLOGO (NASF).

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho da categoria Profissional, quando da admissão.

Descrição do emprego: Participar  de reuniões com profissionais das ESF,  para levantamento das reais necessidades da população adscrita;
Planejar ações e desenvolver educação permanente;  Acolher os usuários e humanizar a atenção;  Trabalhar de forma integrada com as ESF;
Desenvolver ações intersetoriais;  Participar dos Conselhos Locais de Saúde;  Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de
Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem
em adultos e crianças como forma preventiva e, se necessário realizar reabilitação; Realizar triagem auditiva em escolas e creches, bem como em
indivíduos  com suspeita  ou  de  risco  à  perda  auditiva;  Desenvolver  ações  coletivas  e  individuais,preventivas  através  de  palestras  abordando
situações ou patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, aprendizagem, etc..; Integrar-se na rede de serviços oferecidos,
realizando referência e contra referência,  seguindo fluxo pré-estabelecido,  mantendo vínculo com os pacientes encaminhados;  Realizar  visitas
domiciliares em conjunto com as ESF quando necessário. Participar da elaboração e do acompanhamento do Plano Terapêutico Individual;

EMPREGO 407: MÉDICO (ESF).

Requisitos mínimos: Superior Completo em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) quando da admissão.

Descrição do emprego: 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 no USF e, quando necessário, no domicílio;
Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Portaria Nacional de Atenção
Básica – Portaria MS/GM Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011. 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 do tratamento na USF, por meio de
um sistema de acompanhamento  e  de referência  e  contra-referência;  Realizar  pequenas  cirurgias  ambulatórias;  Indicar  internação hospitalar;
Solicitar exames complementares; Participar da elaboração e do planejamento das ações da ESF; Participar da elaboração e do acompanhamento
do Plano Terapêutico Individual; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Verificar e atestar óbito. Executar outras atribuições correlatas
à função.

EMPREGO 408: MÉDICO REGULADOR INTERVENCIONISTA (SAMU).

Requisitos mínimos: Superior Completo em Medicina, com Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e 06 (seis) meses de experiência 
em serviço de pronto atendimento, ou em serviço de pronto socorro, ou em unidade de terapia intensiva, ou em serviço de atendimento pré hospitalar
público ou privado, quando da admissão.

Descrição  do  emprego: Exercer  a  regulação  médica  do  sistema;  Conhecer  a  rede  de  serviços  da  região;  Manter  uma  visão  global  e
permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré - hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua
capacidade operacional; Recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção de meios
para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica;
Manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias,
quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; Exercer o controle operacional da equipe assistencial;
Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo
programa de educação continuada do serviço; Obedecer as normas técnicas vigentes no serviço; Preencher os documentos inerentes à atividade do
médico-regulador e de assistência pré-hospitalar; Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico
nos serviços de urgência; Obedecer ao código de ética médica.

EMPREGO 409: NUTRICIONISTA  (NASF)

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho da categoria Profissional, quando da admissão.

Descrição do emprego:  Participar  de reuniões com profissionais das ESF,  para levantamento das reais necessidades da população adscrita;
Planejar ações e desenvolver educação permanente;  Acolher os usuários e humanizar a atenção;  Trabalhar de forma integrada com as ESF;
Desenvolver ações intersetoriais;  Participar dos Conselhos Locais de Saúde;  Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de
Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos;  Desenvolver ações coletivas e individuais,de educação
nutricional,  visando a prevenção de doenças e promoção, manutenção e recuperação da saúde;  Planejar,  executar,  coordenar e supervisionar
serviços ou programas de alimentação e nutrição de acordo com o diagnóstico nutricional identificado na comunidade; Desenvolver ações educativas
em grupos programáticos; Priorizar ações envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as doenças e agravos não transmissíveis
e nutrição materno infantil;  Prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e
dietéticos, bem como prescrição de dieta e evolução do paciente;  Promover articulação intersetorial para viabilizar cultivo de hortas e pomares
comunitários,  priorizando alimentos saudáveis  regionais;  Integrar-se  na rede de serviços oferecidos,  realizando referência  e contra  referência,
seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF quando
necessário. Participar da elaboração e do acompanhamento do Plano Terapêutico Individual;

EMPREGO 410: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (NASF)

Requisitos mínimos: Superior Completo com Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física  e registro no órgão fiscalizador da classe,
quando da admissão. 

Descrição do emprego:  Participar  de reuniões com profissionais das ESF,  para levantamento das reais  necessidades da população adscrita;
Planejar ações e desenvolver educação permanente;  Acolher os usuários e humanizar a atenção;  Trabalhar de forma integrada com as ESF;
Desenvolver ações coletivas e individuais, visando a prevenção de doenças; Desenvolver ações intersetoriais; Participar dos Conselhos Locais de
Saúde;  Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores
pré-estabelecidos;  Formar grupos de atividade física com indivíduos com sobrepeso e obesidade utilizando os espaços públicos já  existentes;
Formar grupos de ginástica, caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos utilizando os espaços públicos já existentes;  Acompanhar
usuários da ATI; Formar grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os espaços públicos já existentes; Avaliar e acompanhar os
casos encaminhados pelas ESF; Oferecer orientações que promovam o auto cuidado e a prevenção de riscos em todas as suas ações; Mobilizar a
comunidade para participar da comemoração do dia mundial da atividade física; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e
contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados. Realizar visitas domiciliares em conjunto com
as ESF quando necessário. Participar da elaboração e do acompanhamento do Plano Terapêutico Individual;
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