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EMPREGOS 101.1 À 101.15 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF

Descrição do emprego: Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse 
cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias  
para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de
Atenção  Básica:  Realizar,  por  meio  de  visita  domiciliar,  acompanhamento  mensal  de  todas  as  famílias  sob  sua 
responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre as situações das 
famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à 
saúde,  com ênfase  na  promoção da  saúde e na  prevenção de doenças;  Promover  a  educação e a  mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir  
para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe; Executar outras atribuições correlatas  
à função.

EMPREGO 201: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF

Descrição do empego: Proceder à desinfecção e esterilização de matérias e instrumentos utilizados; Sob supervisão 
do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos,  
como evidenciação  de placa bacteriana,  escovação supervisionada,  orientações de escovação,  uso  de fio  dental; 
Preparar  e  organizar  o  instrumental  e  materiais  (sugador,  espelho,  sonda,  etc.)  necessários  para  o  trabalho;  
Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos (Trabalho a quatro mãos);  
Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos adontológicos; Agendar o paciente e orientá-lo quanto ao 
retorno e à preservação do tratamento; Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no  
tocante à saúde bucal; Executar outras atribuições correlatas à função.

EMPREGO 401: ODONTÓLOGO - PSF

Descrição do emprego:  Realizar  levantamento epidemiológico para  traçar  o  perfil  de saúde bucal  da população 
adstrita;  Realizar  os  procedimentos  clínicos  definidos  na  Norma Operacional  Básica  do Sistema Único  de  Saúde 
NOB/SUS 96- e na Norma Operacional Básica da Assistência à saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral,  no  
âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas 
mais  complexos  a  outros  níveis  de  assistência,  assegurando  seu  acompanhamento;  Realizar  atendimentos  de 
primeiros  cuidados  nas  urgências;  Realizar  pequenas  cirurgias  ambulatórias;  Prescrever  medicamentos  e  outras 
orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 
competência;  Executar  as ações de assistência  integral,  aliando a atuação clínica à  saúde coletiva,  assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para 
a  promoção e  prevenção em saúde bucal;  Programar e  supervisionar  o  fornecimento de insumos para as ações  
coletivas; Executar outras atribuições correlatas à função.

EMPREGO 402: PSICÓLOGO - NASF

Descrição do emprego: participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da 
população adscrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; 
trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais;  
participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do 
impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; desenvolver grupos de portadores de 
transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da
comunidade; auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção social do 
portador  de  transtorno  mental;  realizar  ações  coletivas  abordando  o  uso  de  tabaco,  álcool  e  drogas,  traçando 
estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; realizar ações de difusão da prática de atenção não 
manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização com relação ao transtorno mental; acolher de forma especial  
o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua família, visando a reinserção social e a compreensão da doença; 
mobilizar os recursos da comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno 
mental; manter contato próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder  
acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; realizar consultas para diagnóstico e 
avaliação de casos encaminhados pela ESF para definir projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe; integrar-
se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo 



vínculo  com os  pacientes  encaminhados;  realizar  visitas  domiciliares  em conjunto  com as  ESF dependendo  das 
necessidades.

EMPREGO 403: TERAPEUTA OCUPACIONAL - NASF

Descrição do emprego: participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da 
população adscrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; 
trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais;  
participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do 
impacto  das  ações  implementadas  através  de  indicadores  pré  estabelecidos;  desenvolver  grupos  operativos 
envolvendo  pacientes  e  familiares,  com  objetivo  de  melhorar  a  socialização,  reinserção  social,  utilizando-se  dos 
recursos da comunidade; auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção 
social do portador de transtorno mental e de outras patologias; realizar ações que colaborem para a diminuição do 
preconceito  e  estigmatização  com  relação  ao  transtorno  mental  e  outras  patologias;  mobilizar  os  recursos  da 
comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; manter contato 
próximo com a rede de serviços de diversas áreas oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários 
de  sua  área  de  abrangência,  que  assim  o  necessitarem;  ntegrar-se  na  rede  de  serviços  oferecidos,  realizando 
referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; 
realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.


