
           Prefeitura Municipal de Marialva
          Estado do Paraná

ANEXO I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO  Nº 01/2014
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES - RETIFICADO

Emprego: Agente Comunitário de Saúde – Todas as regiões

Requisitos
Ensino Fundamental Completo e comprovar a residência na região de atuação conforme Tabela 2.1 do Edital de abertura

Atribuições
Realizar mapeamento relativo a sua área de abrangência, destacando as áreas de maior risco; realizar cadastramento as famílias e
atualizar periodicamente esse cadastro; identificar as famílias e indivíduos expostos à situações de risco; desenvolver ações de
educação e vigilância à saúde com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; orientar as famílias com a finalidade
de facilitar  o  acesso adequado aos serviços de saúde; encaminhando as e até agendando consultas,  exames e atendimento
odontológico, quando necessário: Estar sempre bem informado, e repassar aos demais membros da equipe, sobre a situação das
famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Realizar ações e atividades, inerentes ao cargo, nas áreas
prioritárias  da  Atenção  Básica;  Realizar,  através  de  visita  domiciliar,  acompanhamento  mensal  de  todas  as  famílias  sob  sua
responsabilidade;  promover  a  educação  e  a  mobilização  comunitária,  visando desenvolver  ações  coletivas  de  saneamento  e
melhoria do meio ambiente. 

Emprego: Agente de Endemias Feminino e Masculino 

Requisitos
Ensino Fundamental Completo 

Atribuições
Levar informações aos moradores sobre as doenças, seus sintomas e riscos e qual o agente transmissor; vistoriar os cômodos da
casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou mosquito transmissor da dengue: orientar a
população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes Aegypti;
promover reuniões com a comunidade informando sobre as ações de prevenção e controle da dengue. 

Emprego: Técnico em Enfermagem PSF

Requisitos
Ensino pós médio ou profissionalizante e registro no órgão de classe respectivo 

Atribuições
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, bem como
colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas; Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes,
USF (Unidade Sa e nos domicílios, dentro do Planejamento de ações traçadas pela equipe; Realizar prevenção e busca ativa de
casos, como tuberculose e hanseníase;  Auxiliar  o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral,  em
programas de vigilância epidemiológicas, sanitária e ambiental, e no controle sistemático da infecção hospitalar; Preparar clientes
para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher ou auxiliar o cliente na coleta de
material para exames de laboratório, segundo orientação; Realizar exames de eletrodiagóstico e registrar os eletrocardiogramas
efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem; Prestar cuidados e orientar clientes, prestando informações relativas a
higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as
condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro; Cumprir
prescrições de assistência médica e de enfermagem; Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem
necessários,  para  a  realização  de  relatórios  e  controle  estatístico;  Circular  e  instrumentar  em salas  cirúrgicas  e  obstétricas,
preparando-as conforme o necessário; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da
instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente, Controlar materiais, equipamentos e medicamentos
sob sua responsabilidade; Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando
ao superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem
como seu armazenamento e distribuição; Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados
ou desgastados; Realizar ações de educação em saúde nos grupos de patologia específica e nas famílias de risco, conforme
planejamento na USF; Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno, bem como a coleta no lactário ou no
domicílio; Auxiliar na preparação do corpo após o óbito; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática e executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício do cargo.
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Emprego: Médico PSF

Requisitos
Idade mínima de 21 (vinte e um) anos, possuir curso superior em Medicina e registro no órgão de classe respectivo 

Atribuições
Realizar consultas clinica aos usuários da sua área adstrita; Realizar consultas e procedimentos na Unidade Saúde da Família e,
quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como: de hipertensos, diabéticos, saúde mental e 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 referência e contra-referência;
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito. 

Emprego: Odontólogo PSF

Requisitos
Curso superior completo em Odontologia e registro no órgão de classe respectivo

Atribuições
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes dos conhecimentos adquiridos no curso regular e pós-graduação;
realizar visitas domiciliares junto à equipe, sempre que necessário; participar do planejamento e avaliação das ações da equipe de
saúde bucal e realizar ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal da população
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