PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NÍVEL FUNDAMENTAL
AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL - Realizar inspeções em estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade
de combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a
população quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Executar, sob supervisão direta, tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Auxiliar o Cirurgião-dentista no atendimento a pacientes em consultórios,
clínicas, ambulatórios odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia.
AUXILIAR DE SERVIÇO VETERINÁRIO - Executar tarefas auxiliares no campo da medicina veterinária, utilizando procedimentos específicos para proteção e recuperação dos animais.
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
AGENTE ADMINISTRATIVO - Executar e coordenar tarefas de apoio técnico-administrativo aos trabalhos e projetos das
unidades organizacionais.
AGENTE DE TRÂNSITO I - Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o tráfego e
fazendo cumprir o Código de trânsito Brasileiro para reprimir infrações, garantir a ordem e evitar acidente.
EDUCADOR SOCIAL - Executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades dirigidas a usuários assistidos pela Administração Municipal.
FISCAL DE MEIO AMBIENTE- Execução de trabalhos de orientação e fiscalização do meio ambiente, da saúde publica,
de obras e licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços fazendo, em todos os casos,
cumprir a legislação municipal.
FISCAL SANITÁRIO - Execução de trabalhos de orientação e fiscalização do meio ambiente, da saúde publica, de obras
e licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços fazendo, em todos os casos, cumprir a
legislação municipal.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Atribuições que exigem aplicação de conhecimentos teóricos de menor complexidade; resolução de problemas técnicos sob supervisão da chefia. Aplicação de
novas tecnologias e resolução de questões com iniciativa própria.
NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL- Planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais nas áreas urbanas e
rurais do Município; participar do planejamento e gestão das políticas sociais; coordenar a execução de programas, proje tos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade; elaborar campanhas de prevenção na área da assistência soci al, em articulação com as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda;
desenvolver ações específicas para a população de rua ou alocada em abrigos municipais; participar do planejamento do
Programa de Saúde da Família; elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas específicas de
idosos, mulheres e associações comunitárias entre outros segmentos; compor e participar de equipes multidisciplinares
para a elaboração, coordenação e execução de programas, projetos e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda entre outros; participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, sane amento, educação e assistência social; coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os indica dores sociais, promovendo o diagnóstico social do Município; desenvolver ações educativas e sócio-educativas nas uni dades de saúde, unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de solução de problemas iden tificados pelo diagnóstico social; realizar entrevistas, avaliação social e laudos técnicos para fins de concessão de auxíli os e benefícios, que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais; organizar e manter atualizadas as refe rências sobre as características socioeconômicas dos usuários nas unidades de assistência social da Prefeitura; promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento in tegral; realizar visita domiciliar sempre que se faça necessário; incentivar a comunidade a participar das atividades, dos
programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura; coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e
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serviços sócio-assistenciais, desenvolvendo atividades de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria
da qualidade de vida pessoal e familiar dos usuários das políticas públicas; colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem na
qualidade de vida e no exercício da cidadania do indivíduo; orientar os usuários da rede municipal de saúde, inclusive
aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por diminuição da capacidade de
trabalho, sobre suas relações empregatícias; estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambien tais e sociais do trabalho; elaborar relatórios e pareceres sociais para subsidiar a Defesa Civil do Município no planejamento das ações em situações de calamidade e emergência; prestar orientação social, realizar visitas, identificar recur sos e meios de acesso para atendimento ou defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais; re alizar visitas domiciliares para constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por motivo de doença;
elaborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com deficiência; divulgar
as políticas sociais utilizando os meios de comunicação, participando de eventos e elaborando material educativo; coor denar ações que integrem a população aos fins do Orçamento Participativo, mobilizando-a em reuniões e eventos; articu lar-se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais, com universidades e
outras instituições, a fim de desenvolver formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas para a comu nidade; representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões
com as demais Secretarias Municipais e em situações de interesse de grupos específicos da população; coordenar e participar de reuniões com equipes multisetoriais e comunidade; acompanhar a execução dos projetos do Poder Executivo
em parceria com outras instituições; participar da equipe de análise de viabilidade técnica e econômica dos projetos e da
elaboração de Termos de Referência para a contratação de serviços; planejar, executar e monitorar pesquisas que pos sam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; mobilizar a comunidade para parti cipação no processo de elaboração de orçamento municipal; acompanhar processos de execução das obras públicas de finidas pela comunidade; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
executar outras atribuições afins.
BIBLIOTECÁRIO - Planejar, coordenar e executar a seleção, registro, catalogação e classificação de livros e publicações
diversas do acervo da Biblioteca, utilizando regras e sistemas específicos para armazenar e recuperar informações e co locá-las à disposição dos usuários; selecionar, registrar e analisar artigos de jornais, periódicos, capítulos de livros e informações de especial interesse para o Município, indexando-os de acordo com o assunto, para consulta ou divulgação aos
interessados; organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas apropriadas ou processos informatizados, coorde nando sua etiquetação e organização em estantes, para possibilitar o armazenamento, a busca e a recuperação de infor mações; estabelecer, mediante consulta aos órgãos de ensino e à própria comunidade, critérios de aquisição e permuta
de obras literárias, tendo em vista sua utilização pelos alunos dos estabelecimentos de ensino do Município; promover
campanhas de obtenção gratuita de obras para a Biblioteca; organizar e manter atualizados os registros e os controles de
consultas e consulentes; atender às solicitações dos leitores e demais interessados, indicando bibliografia e orientan do-os em suas pesquisas, de forma presencial ou à distância; prestar informações para o desenvolvimento e manutenção
de programas de computador para sistemas de informação;providenciar a aquisição e manutenção de livros, revistas e
demais materiais bibliográficos; elaborar relatórios mensais, anuais e outros levantamentos dos serviços executados pela
Biblioteca; controlar a devolução de livros, revistas, folhetos e outras publicações nos prazos estabelecidos; organizar o
serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos, centros de documentação e a outras Bibliotecas, para tornar possível a troca
de informações e material bibliográfico; planejar a adoção de novas tecnologias de recuperação e armazenamento de informações; inventariar o acervo; participar do processo de disseminação da informação, elaborando folhetos, informes e
divulgando material; elaborar e executar programas de incentivo ao hábito da leitura junto à população e aos alunos da
rede municipal de ensino; realizar contatos com lideranças e instituições da comunidade bem como auxiliar na elaboração de programas culturais; fazer contatos com profissionais para atividades de incentivo à leitura bem como auxiliar nas
atividades de leitura, escrita e oralidade; desenvolver ações educativas, voltadas para a difusão cultural, facilitando o
acesso e a geração do conhecimento na área da saúde; fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais e a reprodução e divulgação de imagens; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; executar
outras atribuições afins.
BIÓLOGO - Realizar pesquisa de campo e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição,
habitat, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer todas as características, comporta mento e outros dados importantes referentes aos seres vivos; realizar estudos e experiências de laboratório com espéci-
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mes biológicos, empregando técnicas como dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e fotografia,
para analisar a sua aplicabilidade; analisar dados importantes dos seres vivos, estudando o comportamento, a distribui ção das populações, a estrutura das comunidades, a organização dos ecossistemas e outros aspectos referentes às dife rentes formas de vida, para conhecer todas suas características; acompanhar a conservação da flora e da fauna de par ques e reservas florestais do Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas
florestais, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; realizar estudos de impactos
ambientais (EIA); elaborar relatórios de impactos ambientais (RIMA); participar de projetos que visem à preservação do
meio ambiente, em particular da fauna e flora do município; participar da elaboração de programas de educação ambien tal, propondo conteúdos e atuando como instrutor; emitir parecer em processos de concessão de licenças para localiza ção e funcionamento de atividades reais ou potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais realizar
auditorias ambientais; exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis
ou em regulamentos específicos; intimar, comunicar, embargar e autuar ações que contrariem a legislação no que diz
respeito às questões ambientais; fiscalizar atos de agressão à fauna e à flora da região; fiscalizar a invasão e abertura de
vias ou retirada de cobertura vegetal e materiais do solo em áreas de preservação ou proteção de mananciais; fiscalizar
atividades extrativas minerais de forma a preservar o solo e mananciais; fiscalizar, orientar e adotar medidas cabíveis,
com relação à coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos no Município; orientar os munícipes quanto ao
cumprimento da regulamentação do meio ambiente nos âmbitos federal, estadual e municipal; articular-se com outras
áreas de trabalho do Município bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário, objetivando a fiscaliza ção de implantação de loteamentos e do cumprimento da legislação no que for área de sua responsabilidade; instaurar
processos administrativos por infração verificada pessoalmente; participar de sindicâncias especiais para instauração de
processos administrativos ou apuração de denúncias e reclamações; atender às normas de segurança do trabalho; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;executar outras atribuições afins.
ENFERMEIRO - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação
dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; planejar, organizar e coordenar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas unidades prestadoras desses serviços; participar, arti culado, com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde e humanização do atendimento
visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participar de programa de planejamento
familiar, coordenando atividades e orientando quanto ao uso de métodos contraceptivos; realizar consultas de enferma gem; realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos científicos adequados
e que demandem capacidade de tomar decisões imediatas; prescrever medicamentos previamente estabelecidos em
programas de saúde pública e em protocolos aprovadas pela instituição de saúde; prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes com risco de morte; acompanhar o transporte do paciente com risco de morte até um serviço de maior
complexidade, em conjunto com o médico, quando necessário; supervisionar e executar as ações de imunização no Mu nicípio tais como bloqueios e campanhas; participar da prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos
programas de vigilância epidemiológica; investigar os casos de eventos inusitados e de doenças de notificação em situações especiais; prevenir e realizar o controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas
comissões; participar da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados
aos pacientes durante a assistência de Enfermagem; participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar dos programas de treinamento
e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; participar nos progra mas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; efetuar
estudos sobre as condições de segurança e periculosidade do trabalho dos servidores, realizando visitas a fim de identificar necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria das condições de trabalho; analisar e interpretar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais; assessorar a Comissão Interna de Prevenção e Acidente do Trabalho; orientar os servidores sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho; participar dos programas e nas ativi dades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto
risco;prestar assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpura e ao recém-nascido; acompanhar a evolução
do trabalho de parto; identificar as distócias obstétricas e tomar as providências até a chegada do médico; orientar o paciente em alta hospitalar, recomendando cuidados a serem tomados a fim de evitar nova internação; executar a assistência
obstétrica e execução do parto sem distócia na ausência do médico; participar da elaboração e coordenação de progra mas de combate e controle de vetores, roedores e raiva animal; recomendar medidas preventivas para o controle de
agravos de notificação compulsória;codificar e investigar declarações de óbito de acordo com CID; coordenar os progra ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, página 3 de 15
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mas desenvolvidos na vigilância epidemiológica- hanseníase, tuberculose, raiva, MDDA, DST/AIDS, imunização, hiperdia, esquissostomose, doenças exomtemáticas, meningite, coqueluche, Dants e outras; analisar o sistema de informa ções de Atenção Básica de Saúde; realizar visita domiciliar, quando necessário; realizar vacinação de bloqueio, quando
necessário; realizar quimioprofilaxia de comunicantes, quando necessário; participar de auditorias e sindicâncias quando
solicitado; integrar equipe do Programa de Saúde da Família; participar das atividades de treinamento e aprimoramento,
nos programas de educação permanente; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; participar das atividades de planejamento da Prefeitura, principalmente às relacionadas com orçamento na área de saúde, assessorando a elaboração das pro postas orçamentárias anuais, dos planos plurianuais de investimentos e de programas, projetos e ações voltadas para a
área; participar na montagem de unidades e serviços, de acordo com as normas técnicas; acompanhar a execução do orçamento anual, verificando dotações, analisando empenhos e acompanhando os processos de despesa até sua liquida ção; participar das atividades da auditoria interna da Prefeitura, no âmbito da saúde, verificando as despesas, sua legalidade, sugerindo alternativas e analisando as aplicações previstas na legislação; controlar, registrando em livro próprio, a
utilização de psicotrópicos pelos pacientes a fim de evitar o uso indevido; utilizar equipamentos de proteção individual
conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.
ENGENHEIRO CIVIL - Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características
do terreno disponível para a construção; calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devem ser
utilizados na construção; elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos
e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos; preparar
o programa de execução do trabalho elaborando plantas, croquis, planilhas, memórias de cálculo, cronogramas e outros
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; dirigir a
execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o
cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados; elaborar, dirigir, acompanhar e execu tar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas, obras de pavimentação em geral, drenagem e esgoto sanitário;
realizar análises de viabilidade de ocupação das margens de rios e ribeirões, baseando-se em levantamentos topográfi cos e plantas, visando à prevenção de acidentes com pessoas e deslizamento de margens; realizar medições, valendose de dados obtidos em campo e através de sistemas informatizados, para emitir parecer quanto à execução das obras
realizadas; efetuar correção de projetos de construção e desdobramentos e unificação de áreas, de acordo com as leis
municipais; participar do Plano Diretor, analisando as propostas populares e leis relativas ao planejamento e desenvolvimento urbano; consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao tra balho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada; ela borar laudos de avaliação de imóveis; participar dos processos de licitação de obras, elaborando editais e analisando ca dastro de empreiteiras; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o
cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato; orientar os servido res que o auxiliam na execução de tarefas típicas do cargo;executar outras atribuições afins.
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; supervisionar, orientar e
realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos, toxicológicos, citopatológicos, sorológicos, baciloscópicos,
bioquímicos e outros, empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados; interpretar, avaliar e liberar os resulta dos dos exames para fins de diagnóstico clínico; verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises,
realizando calibrações, controle de qualidade e promovendo a resolução de possíveis problemas apresentados por apa relhos automáticos existentes no laboratório, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados;
controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; conferir os serviços
prestados pelos laboratórios terceirizados para fins de pagamento; integrar-se à equipe de saúde nas ações referentes
aos Programas implantados no município através da Secretaria Municipal de Saúde; participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.
FISIOTERAPEUTA - Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentaANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, página 4 de 15
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ção, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos
membros afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes vascu lares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movi mentação ativa e independente do paciente; ensinar aos pacientes exercícios corretivos para coluna, defeitos dos pés,
afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a
fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea; proceder
ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sis tematicamente; efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som, infravermelho, laser, micro-ondas, forno de Bier, eletrotera pia, estimulação e contração muscular, crio e outros similares nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou eli minar a dor; aplicar massagens terapêuticas; promover ações terapêuticas visando a melhoria da mecânica respiratória,
a desobstrução brônquica e reexpansão pulmonar; utilizar ventilação mecânica invasiva e não invasiva bem como realizar extubação do paciente; promover ações terapêuticas preventivas à instalação de processos que levem à incapacidade funcional; realizar atividades na área de saúde do trabalhador, participando da elaboração e execução de atividades
relacionadas a esta área; integrar a equipe do Programa da Saúde da Família, atuando com profissional da área; avaliar
sistematicamente o funcionamento adequado dos equipamentos utilizados; realizar visitas domiciliares quando necessário; orientar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.

OFN FONOAUDIÓLOGO - Planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar a assistência prestada em fonoaudiologia; realizar triagem, avaliação, orientação acompanhamento fonoaudiológico, no que se refere à linguagem oral, escrita, fala,
voz, articulação e audição motricidade oral; realizar avaliação audiológica, triagem auditiva neonatal, audiometria, imitan ciometria, BERA e outros; realizar terapia fonoaudiológica individual ou em grupo conforme indicação; desenvolver ou assessorar oficinas terapêuticas com enfoque na área de fonoaudiologia; solicitar, durante consulta fonoaudiológica, a reali zação de exames complementares; propiciar a complementação do atendimento, sempre que necessário, por meio de encaminhamento a outros profissionais ou modalidades de atendimento disponíveis na comunidade; realizar assessoria fonoaudiológica a profissionais de saúde e educação; desenvolver atividades educativas de promoção de saúde individual e
coletiva, enfocando o desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição; realizar atendimentos a
pacientes em hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário; identificar problemas ou deficiências ligadas à comu nicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, emposta ção da voz e atividades vinculadas a práticas psicomotoras e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação
da fala; avaliar as deficiências do paciente realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras
técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; realizar atividades de prevenção, orientação e incentivo ao aleitamento materno com gestantes e puérperas; acompanhar bebês de baixo peso orientando quanto à sucção e introdução de alimento; prestar orientações e treinamento aos pais de crianças em atendimento no setor quanto às questões relacionadas à comunicação oral,
escrita, voz e motricidade oral incluindo funções neurovegetativas e audição; participar de equipe de orientação e plane jamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à sua área de atuação; realizar triagem fonoaudiológica dos alu nos, elaborando relatórios e identificando alterações; orientar os professores a respeito de possíveis dificuldades dos alunos, sugerindo atividades; elaborar material didático adequado aos alunos com dificuldades de fala, orientando professores e funcionários sobre sua utilização; selecionar e indicar aparelhos de amplificação sonora individuais – próteses auditivas; habilitar e reabilitar indivíduos portadores de deficiência auditiva; emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico; trabalhar em parceria com escolas, hospitais, e outras equipes multidisciplinares, estudando casos e contribuindo na sua área de atuação,
preventiva e corretivamente; elaborar relatórios individuais sobre as intervenções efetuadas, para fins de registro, intercâmbio com outros profissionais, avaliação e planejamento de ações coletivas; conhecer e ensinar, entre outras ativida des, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS aos portadores de deficiência auditiva; orientar os servidores que o auxiliam
na execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.
MÉDICO CARDIOLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação
e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
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geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operatórias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emergências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO CLÍNICO GERAL - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas edu cativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exa mes e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, página 6 de 15
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gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO DERMATOLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de pa dronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exa mes e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de
padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campa -
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nhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissio nal, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da popula ção em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; man ter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operatórias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO GERIATRIA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização
de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas
nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de programas
e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e reali zar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou tera pêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos pa cientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operatórias; reali zar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões com familia res ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realiza do; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públi cos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reu niões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos pro cessos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; atuar em
equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimizando o atenANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, página 8 de 15
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dimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar assistência a
pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emergências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de morte no trans porte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário;
atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão para atividades
esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em crianças e jovens
quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e afins; participar dos
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continua da; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissionais das outras áreas,
da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; representar, quando desig nado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; orientar e zelar pela
preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua
correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores
que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO GINECOLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas edu cativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exa mes e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO PEDIATRIA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regu-
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lação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização
de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas
nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de programas
e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e reali zar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou tera pêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos pa cientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operatórias; reali zar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões com familia res ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realiza do; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públi cos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reu niões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos pro cessos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; atuar em
equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar assistência a
pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emergências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de morte no trans porte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário;
atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão para atividades
esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em crianças e jovens
quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e afins; participar dos
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continua da; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissionais das outras áreas,
da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; representar, quando desig nado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; orientar e zelar pela
preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua
correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores
que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO SOCORRISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e re gulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas educati vas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de pro gramas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em ge ral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
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levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação
e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padroni zação de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas edu cativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exa mes e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
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MÉDICO PSIQUIATRA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas educati vas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de pro gramas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em ge ral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO REUMATOLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de pa dronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exa mes e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, página 12 de 15
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par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
MÉDICO UROLOGISTA - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde; cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; assessorar, elaborar e participar de campanhas educati vas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe multiprofissional, de pro gramas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em ge ral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias escolas, setores esportivos, entre outros; manter re gistro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; rea lizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; realizar consultas pré-operató rias; realizar procedimentos cirúrgicos; realizar partos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a
ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; partici par de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em es paços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; pro mover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; partici par dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equi pe; atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; efetuar regulação médica, otimi zando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; dar
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; prestar atendimento em urgências e emer gências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar exames em centros desportivos para aferir aptidão
para atividades esportivas; realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; realizar exames em
crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude; participar de perícias, juntas médicas e
afins; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; participar, junto com profissio nais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; re presentar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as de mais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especia lidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela AN ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, página 13 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2010 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
VISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.
NUTRICIONISTA - Planejar cardápios de acordo com as necessidades da população-alvo; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de alimentos; planejar, implementar, coordenar e supervisio nar atividades de preparo e distribuição de alimentos em cozinhas comunitárias; coordenar e executar os cálculos de va lor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; planejar, implantar, coordenar e supervisionar as
atividades de pré-preparo, preparo, distribuição de refeições e/ou preparações culinárias. avaliar tecnicamente prepara ções culinárias; planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, e de veículos
de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualida de de alimentos, de acordo com a legislação vigente; coordenar, supervisionar e executar as atividades referentes à se gurança alimentar e nutricional da população; apoiar a Comissão de Licitação quanto às descrições específicas dos produtos a serem adquiridos; propor ações e estratégias para implantar programas de enfrentamento e combate à fome no
âmbito do Município; orientar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atri buições afins.
ODONTOLÓGO: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação
dos serviços de saúde;cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; realizar tratamento curativo (restaurações,
extrações, raspagens, curetagem subgengival e outros) e preventivo (aplicação de flúor, selantes, profilaxia e orientação
sobre escovação diária); realizar atendimentos de urgência; encaminhar usuários para tratamentos de referência odontológica, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde; examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao ci rurgião dentista, utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias da boca;
identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos especiais, radiologia ou exames complementares para estabelecer diagnósticos, prognóstico e plano de tratamento; aplicar anestesias tronco-regionais, infil trativas terminais e tópicas ou qualquer outro tipo regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, para promover
conforto e facilitar a execução do tratamento; efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando instru mentos, aparelhos e materiais odontológicos adequados para restabelecer a forma e a função do elemento dentário; exe cutar a remoção mecânica da placa dental e do cálculo e tártaro supra e subgengival, utilizando-se meios manuais e ultrasônicos; realizar RX odontológico para diagnóstico de enfermidades; proceder a perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; realizar
exames nas escolas e na comunidade por meio tátil-visual para controle epidemiológico e tratamento de doenças bucais;
elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo para a comunidade; realizar ações de educação em saúde bucal individual e coletiva, visando motivar e ampliar os conhecimentos sobre o assunto, bem como despertar a responsabilidade do indivíduo no sucesso do tratamento; orientar, coordenar e supervisionar os
trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos de Higiene Dental e pelos Auxiliares de Consultório Dentário; levantar e avaliar
dados sobre a saúde bucal da comunidade; participar do planejamento das ações que visem à saúde bucal da população;
integrar equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipa mentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; participar das
atividades de planejamento da Prefeitura, principalmente às relacionadas com orçamento na área de saúde, assessorando a elaboração das propostas orçamentárias anuais, dos planos plurianuais de investimentos e de programas, projetos e
ações voltados para a área; acompanhar a execução do orçamento anual, verificando dotações, analisando empenhos e
acompanhando os processos de despesa até sua liquidação; participar das atividades da auditoria interna da Prefeitura,
no âmbito da saúde, verificando as despesas, sua legalidade, sugerindo alternativas e analisando as aplicações previstas
na legislação; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins
PSICÓLOGO - Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação
dos serviços de saúde; proceder à avaliação de crianças, adolescentes e adultos, individualmente ou em grupos, avalian do se há indicação de psicoterapia ou encaminhando para outros profissionais e serviços, quando necessário; proceder
ao atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos, individualmente ou em grupo; articular-se com outros
profissionais para elaboração de plano terapêutico individual dos pacientes e de programas de assistência e apoio a gru pos específicos, na perspectiva da atenção psicossocial; atender aos pacientes na rede municipal de saúde, avaliando-os
e empregando técnicas psicológicas adequadas; prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares
dos pacientes, preparando-os adequadamente para situações resultantes de enfermidades; articular-se com a área de
educação visando parcerias em programas voltados à prevenção em questões relacionadas à saúde biopsicosocial, tais
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como educação sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), uso indevido de drogas e qual quer outro assunto que julgue importante para contribuir no processo do desenvolvimento do indivíduo e na promoção da
saúde; desenvolver atividades da sua área profissional nos programas de saúde coletiva, tais como os referentes a han seníase, diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS), entre outros; prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos familiares de pacientes portadores de patologias
incapacitantes/crônicas, inclusive pacientes em fase terminal; exercer atividades de interconsulta com equipe multidisci plinar em Hospital Geral; atuar em Centros de Atenção Psicossocial; realizar visita domiciliar quando necessário; desenvolver trabalhos utilizando conhecimento de sua área profissional, com equipe multidisciplinar em unidade hospitalar ou
de saúde, visando um maior entrosamento entre equipes, preparando-as adequadamente para situações emergentes,
tanto no âmbito da equipe, quanto na relação com os pacientes e familiares; prestar assistência psicológica, individual ou
em grupo, ao paciente infantil ou adulto, que se encontre hospitalizado em fase terminal, inclusive em estado de pré ou
pós-cirúrgico, bem como a gestantes, dentre outros; participar da elaboração de protocolos de atendimento quando solici tado; participar das atividades relativas à saúde mental desenvolvidas pelo Programa de Saúde da Família, através de
treinamento da equipe, supervisão, processos de educação continuada, entre outras formas; orientar os servidores que o
auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.
TERAPEUTA OCUPACIONAL - Preparar e executar os programas ocupacionais baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar aos pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados
trabalhos; planejar e desenvolver trabalhos individuais ou em pequenos grupos, tais como trabalhos manuais, de mecanografia, horticultura e outros, para possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente bem como desenvolver capacidades remanescentes e melhorar seu estado bio-psico-social; orientar a execução de trabalhos terapêuticos, supervi sionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, a fim de propiciar sua reabilitação; desenvolver, quando devi damente habilitado, atividades artísticas e/ou musicais de cunho terapêutico, individualmente ou em grupo, com os usuários dos serviços de saúde; articular-se com outros profissionais para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas terapêuticas adequadas para contribuir no processo de tratamento; orientar, individualmente ou em grupo,
os familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades; reunir infor mações a respeito de pacientes, levantando dados para fornecer subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermida des; assistir ao servidor e aos usuários da assistência social, com problemas referentes à readaptação ou reabilitação
profissional por diminuição da capacidade de trabalho e/ou dificuldades de convivência social; encaminhar as pessoas
atendidas para atividades sociais, culturais e educativas na comunidade; realizar visita domiciliar quando necessário; pla nejar e desenvolver atividades de educação em saúde nos programas específicos dos serviços de saúde; orientar os ser vidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins.
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