Agente Administrativo: Atender ao público, interno e externo, prestando informações, anotando
recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às chamadas
telefônicas, anotando ou enviandorecados, para obter ou receber informações; duplicar documentos
diversos, operando máquina própria, ligando-a edesligando-a, abastecendo-a de papel e tinta,
regulando o número de cópias; datilografar e digitar textos, documentos, tabelas, e outros originais;
operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar eobter dados
e informações, bem como consultar registros; arquivar processos, leis, publicações, atos normativos
edocumentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas;
receber, conferir eregistrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes
a protocolo; autuar documentos epreencher fichas de registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; coletar dados relativos a impostos,
realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos mesmos; efetuarcálculos simples
de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no pagamento
dosmesmos; informar requerimentos de imóveis relativos a construção, demolição, legalização e
outros; controlar estoques,distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição
de acordo com as normas preestabelecidas; receber, registrar e encaminhar o público ao destino
solicitado; preencher fichas, formulários e mapas, conferindo asinformações e os documentos
originais; elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando oslevantamentos
necessários; fazer cálculos simples; executar tarefas afins. O exercício do cargo poderá exigir a
prestação de serviços à noite, domingo e feriados, e trabalho externo.
Agente Comunitário de Saúde: Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias que estão
em sua área de atuação e atualizar permanentemente o cadastro; Identificar indivíduos e famílias
expostas à situação de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as serviços, conforme orientação de sua coordenação local;
Realizar ações e atividades, no nível de sua competência, nas áreas prioritárias da Atenção Básica;
Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua
responsabilidade; Realizar busca ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais
doenças de cunho epidemiológico; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros das
equipes, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco;
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na
prevenção de doenças; Monitorar as famílias com crianças menores de 01 (um) ano, consideradas
em situação de risco; Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5
(cinco) anos; Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da
Família; Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama
encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de
referência; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas
de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras dentro do planejamento da equipe, sob a
coordenação do profissional enfermeiro; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica
social da comunidade, suas necessidades potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos
existentes na comunidade que possam ser potencializadas pela equipes; Executar outras ações e
atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do
Programa.
Agente Condutor de Veículos: Dirigir veículos, observando a sinalização, a velocidade e o fluxo de
trânsito; transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais
determinados; dirigir com cautela e moderação; garantir a segurança das pessoas (pedestres e
passageiros); executar serviços de entrega e de retirada de materiais, de documentos, de
correspondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova
a execução do serviço, controlar carga e descarga de materiais e máquinas; zelar pela conservação
de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de documentos transportados, atender à
legislação, usando cinto de segurança e observando as demais normas de segurança inerentes à
função; zelar pela manutenção e conservação do veículo; verificar o estado dos pneus, o do nível de
lubrificantes, o do combustível e o da água; verificar e testar os sistemas de freio e o elétrico, para
certificar-se de suas condições; comunicar a falhas do veículo para as chefia superior e solicitar os
devidos reparos, vistoriar o veículo, certificar-se das condições de funcionamento; providenciar o
abastecimento de combustível, de água e de lubrificante para o veículo; manter o veículo limpo
(internamente e externamente); manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos
serviços e zelar pela mesma; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e
orientação superior. O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e
feriados, e trabalho externo; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção
ao meio ambiente e executar outras atribuições afins.

Agente de Combate as Endemias: Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social;
Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva; Mobilizar a comunidade para
desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores; Identificar sintomas e
encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e tratamento; Promover o
acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua conclusão;
Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático; Preencher a ficha de
notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da Saúde; Coletar lâminas e enviá-las
para leitura ao profissional responsável e, quando não for possível esta coleta de lâmina, encaminhar
as pessoas para a unidade de referência; Receber o resultado dos exames e providenciar o acesso
ao tratamento imediato e adequado, de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde e da
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); Exercer outras atribuições correlatas.
Agente de Limpeza Urbana: Varrer ruas, praças, parques e jardins do município, utilizando
vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de
higiene e trânsito; recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, centos, carrinhos de
tração manual e outros depósitos adequados; percorrer os logradouros, seguindo os roteiros
preestabelecidos, para coletar o lixo; fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas
sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques; raspar meio-fios; limpar, capinar, participar de
trabalhos de caiação de muros, paredes e similares; fazer abertura e limpeza de valas, de galerias,
fossas sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques; zelar pela conservação dos utensílios e
equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos;
limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los
nas condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando
detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer as dependências da
Prefeitura, abrindo e fechado janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches à visitante e
servidores da Prefeitura; verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens
relacionados com o seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição,
quando for o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como da necessidade de conserto e reparo nas
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; recolher e
distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por
destinatário, observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro de protocolo;
conservar e manter limpa a lagoa de estabilização de tratamento de esgotos sanitário e tudo que for
inerente, bem como tratar e conservar os canais aberto para água pluviais; abrir valas no solo,
utilizando ferramentas manuais apropriadas; capinar e roçar terrenos, bem como quebrar pedras e
pavimentos; limpar ralos e bueiros; carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos
locais indicados; transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de
acordo com as instruções recebidas; auxiliar no plantio, adubagem e poda de árvores, flores, grama
para conservação e ornamentação de praças, parques e jardins; limpar, lubrificar e guardar
ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; das
mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; auxiliar no nivelamento de superfícies a serem
pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; preparar argamassa, concreto e executar outras
tarefas auxiliares de obras; moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados,
utilizando a fôrma e o material adequado, seguindo instruções predeterminadas; auxiliar na
construção de palanques, andaimes e outras obras; executar tarefas afins. O exercício do cargo
poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingo e feriados, e trabalho externo.
Agente de Vigilância Sanitária: Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública,
verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; proceder
à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o
estado de conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo;
proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando
as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os
alimentos; colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o caso;
providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; providenciar a interdição
de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em
desacordo com as normas constantes do Código de Posturas do Município; inspecionar hotéis,
restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológicos,
entre outros, observando a higiene das instalações; comunicar as infrações verificadas, propor a
instauração de processos e proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função;
orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; elaborar relatórios das
inspeções realizadas; executar outras atribuições afins. O exercício do cargo poderá exigir a

prestação de serviços á noite, domingo e feriados, e trabalho externo. Desenvolver ações de
inspeção, promoção e prevenção para evitar e/ou diminuir riscos à saúde da população e do meio
ambiente, a partir de identificação de agentes causais e condicionantes do processo saúde/doença,
do processo de produção e consumo de bens e serviços e da ocupação dos espaços e organização
da sociedade; Executar outras atribuições afins.
Assistente Social: Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão.
Executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento
dos pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social
e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de
problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar outras
atribuições afins.
Auxiliar de Consultório Dentário: Organizar e executar atividades de higiene bucal; Processar filme
radiográfico; Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas
intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico;
Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Registrar dados e participar da análise das
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, assepsia,
desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;
Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Aplicar medidas de biossegurança
no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar
em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança
visando ao controle de infecção e executar outras tarefas afins ou assemelhadas.
Auxiliar de Farmácia: Recolher e analisar tecnicamente prescrições médicas, sob supervisão;
Individualizar, preparar, conferir e entregar os medicamentos aos usuários; Conferir e efetuar
ressuprimento do estoque dos medicamentos; Fornecer dados estatísticos de análise de consumo de
medicamentos; Preparar relatórios e planilhas em meios eletrônicos; Realizar ações relativas à
aquisição de materiais e medicamentos; Receber, conferir e acondicionar medicamentos e materiais;
Organizar e zelar pela conservação dos medicamentos; Zelar pela limpeza e ordem dos materiais,
equipamentos e do local em que estiver lotado, garantindo o controle de infecções; Executar outras
tarefas pertinentes à área de atuação.
Auxiliar de Serviços Gerais: Conservar a limpeza externa e interna dos prédios públicos, por meio
de coleta de lixo, varrições, lavagens, enceramento, polimento; Lavar vidros de janelas e fachadas
dos prédios onde funcionam as unidades da Prefeitura e limpar recintos e acessórios dos mesmos;
Executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim como servi-los, servir águas e tarefas
correlatas; Carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos; Executar tarefas manuais
simples que exijam esforço físico, certos conhecimentos e habilidades elementares; Preparar e
auxiliar a feitura de alimentos; Efetuar a limpeza de cozinhas onde funcionam as unidades da
Prefeitura. Executar outras tarefas afins.
Bioquímico: Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo
desempenho das atividades laboratoriais, realização de controle de qualidade de insumos de
natureza biológica, física, química e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de
acordo com as normas; Organizar o processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar,
orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo
com normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; Participar no
desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta,
acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; Realizar estudos de pesquisas
microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou produto
que interesse a saúde pública; Participar da previsão, provisão e controle de materiais e
equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; Prestar assessoria na elaboração
de projetos de construção e montagem de área específica; Participar de equipes multidisciplinares no
planejamento, elaboração e controle de programas de saúde pública; Realizar treinamento na área de
atuação, quando solicitado. Executar, propor outras atividades que contribuam para a eficiência de
seu trabalho. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza,
mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao
exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.

Cozinheiro (a): Preparar refeições, cafés, lanches, sucos e sobremesas em pequenas e grandes
quantidades; Elaborar e executar cardápios; responsabilizar-se pelo balanceamento das refeições;
controlar a qualidade, a conservação e o estoque dos alimentos; Fazer a higienização e o pré-preparo
de frutas e hortaliças de acordo com a determinação do cardápio diário; Controlar a quantidade usada
na preparação de uma refeição; Fazer a higienização dos utensílios e dos equipamentos utilizados;
Zelar pela ordem, pela disciplina, pela higiene, e pela segurança do local; Reciclar os alimentos
evitando perda dos mesmos; Realizar outras tarefas inerentes ao cargo e ao local de trabalho; Ter
comprometimento com o serviço; Manter a higiene e o asseio pessoal; Utilizar técnicas de cozinha e
nutrição; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingo e feriados, e trabalho
externo.
Eletricista: Executar serviços de instalações, manutenção preventiva e corretiva de circuitos
elétricos, tais como: montar, colocar e fixar quadros de distribuição; caixas de fusíveis ou disjuntores;
tomadas e interruptores; calhas; bocais para lâmpada, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras
elétricas e outros; Instalar, reparar e manter sistemas de rede elétrica em prédios, obras, vias e
demais logradouros públicos, efetuando periodicamente os devidos testes necessários; Executar
serviços de manutenção da iluminação das vias e demais logradouros públicos, reparando ou
substituindo unidades danificadas; Realizar a instalação e manutenção de ornamentos de ruas
relacionados a festas, desfiles e outras solenidades programadas pela Administração; Instalar e
reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas, chaves
térmicas, magnéticas e automáticas; Executar pequenos serviços elétricos; Zelar pela guarda,
conservação e limpeza das ferramentas de trabalho; Executar outras atividades correlatas de mesma
natureza e grau de complexidade.
Enfermeiro: Organizar e dirigir serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares;
planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem;
Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; Consulta de enfermagem;
Prescrição da assistência de enfermagem; Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com
risco de vida; Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos
de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar do planejamento, execução e
avaliação da programação de saúde; Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos
assistenciais de saúde; Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e
em rotina aprovada pela instituição de saúde; Participar em projetos de construção ou reforma de
unidades de internação; Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças
transmissíveis em geral; Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à
clientela durante a assistência de enfermagem; Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e
puerperal; Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; Educação visando à melhoria de
saúde da população e executar outras tarefas afins.
Enfermeiro ESF: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas,
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para
este
fim;
Realizar
consultas
de
enfermagem,
solicitar
exames
complementares,
reescrever/transcrever medicações, conforme protocolo, estabelecidos nos Programas do Ministério
da Saúde e as disposições legais da profissão; Executar ações de assistência integral em todas as
fases do ciclo de vida com criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Executar assistência básica e
ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência; Realizar ações de
saúde em diferentes ambientes, na Unidade de Saúde da Família, e quando necessário, no domicílio;
Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar
a atuação clinica a pratica da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de controle
de patologias, como hipertenso, diabéticos, de saúde mental, e outros; Realizar, com os profissionais
da unidade de saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a
descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das
condições de saneamento básico e do mapeamento da área de abrangência dos Agentes
Comunitário de Saúde sob sua responsabilidade; Supervisionar e coordenar as ações para
capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao
desempenho de suas funções; Coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o
trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde; coordenar a programação das visitas domiciliares a
serem realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Realizar busca ativa das doenças infecto
contagiosas; Executar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais
durante o desenvolvimento do Programa.

Fisioterapeuta: Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa
de reflexos, provas de esforços, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas,
osteoartroses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de
traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurológicas e de nervos periféricos,
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para
reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; Atender amputados, preparando o coto e
fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente; Ensinar
exercícios corretivos de coluna, defeito dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e
cardiovasculares, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para
promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e circulação
sanguínea; Fazer relaxamento, exercícios e jogos de forma sistemática, para promover a descarga ou
liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal
auxiliar; Todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade; Executar outras atividades afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico ESF: Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades
de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros;
Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida em criança, adolescente,
mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e,
quando necessário, no domicílio; Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na
intervenção na Atenção Básica, realizar busca ativa das doenças infecto-contagiosas; Aliar a atuação
clínica à pratica da saúde coletiva; Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas,
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para
este fim; Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contrareferência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Promover a imunização de rotina, das crianças e
gestantes encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos,
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Supervisionar os eventuais componentes
da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão,
diabetes e outras doenças crônicas; Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0
(zero) a 5 (cinco) anos, especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação
de risco; Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da
Família; Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico - uterino e de mama
encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de
referência; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o
desenvolvimento do Programa.
Médico/Ginecologista: Atender a pacientes que procuram a unidade de saúde, procedendo exame
geral e obstétrico; Solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; Controlar, em
fichário, a pressão arterial e o peso da gestante; Dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à
maternidade; Preencher fichas médicas das clientes; Auxiliar quando necessário, a maternidade e ao
bem-estar fetais; Atender ao parto e puerpério; Dar orientação relativa à nutrição e higiene da
gestante; Prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; Prescrever
tratamento adequado; Participar de programas voltados para a saúde pública; Realizar
procedimentos específicos tais como colposcopia, cauterização de colo uterino, biopsias, colocação
de DIU ou implante contraceptivo; Encaminhar os pacientes que necessitam para outros níveis do
sistema, garantindo a referência e a contra-referência.
Médico/Pediatra: Atender consultas médicas em ambulatórios a pacientes entre 0(zero) até
12(doze) anos; Prescrever regimes dietéticos; Prescrever exames laboratoriais; Incentivar a
vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da Profissão; Examinar o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando
instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames
complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra
instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar
o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o

tratamento prescrito e a evolução da doença; Encaminhar pacientes para atendimento especializado,
quando for o caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação
de doenças e a promoção de saúde; Participar do desenvolvimento e execução de planos de
fiscalização sanitária; Proceder às perícias médico- administrativas, examinando os doentes, a fim de
fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
Médico/Psiquiatra: Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades
na área de medicina conforme sua especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos
diagnóstico, prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar
do paciente; cuidar e tratar dos pacientes, responsabilizando-se pela continuidade do cuidado, de
forma integral e humanizada, assegurando comunicação efetiva com equipe multidisciplinar;
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; coordenar programas e serviços
em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos em acordo com
as normas do Conselho Federal de Medicina; difundir conhecimentos da área médica; executar
outras atribuições afins.
Odontólogo ESF: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da
população adstrita; 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 ambulatoriais; 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 à família, indivíduos ou grupos específicos de acordo com o
planejamento local; Coordenar ações coletivas, voltadas à promoção e prevenção da saúde bucal;
Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes
de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Realizar
atividades de educação de saúde bucal na família com ênfase no grupo infantil; Supervisionar o
trabalho desenvolvido pelos membros que compõem a equipe de saúde bucal; Outras ações e
atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do
Programa.
Operador de Máquinas Pesadas: Operar veículos motorizados, especiais, como guinchos,
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro escavadeira, carro plataforma, máquinas
rodoviárias, máquinas agrícolas (tratores) e outros; Abrir valetas e cortar taludes; Lavrar e discar
terras, obedecendo às curvas de níveis; Proceder escavações, transporte de terra, compactação,
aterro e trabalhos semelhantes; Auxiliar no conserto de máquinas e fazer reparos de urgência; Cuidar
da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; Comunicar ao seu
superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; Conhecer e cumprir as normas
de trânsito vigentes; Executar outras atividades correlatas que lhe forem designadas pelo superior
imediato.
Psicólogo Escolar: Colabora com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da
Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; Desenvolve
trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de entraves institucionais
ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes;
Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos,
pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais
que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o
exercício da cidadania consciente; Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da
relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e
interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o
desenvolvimento; Planeja, executa e/ou participa de pesquisas relacionadas a compreensão de
processo ensino-aprendizagem e conhecimento das características Psicossociais da clientela,
visando a atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem
como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a
atuação crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas educacionais
completos, alternativos, ou complementares; Participa do trabalho das equipes de planejamento
pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam
respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais,
bem como participa da constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e praticas

educacionais implementados; Desenvolve programas de orientação profissional, visando um melhor
aproveitamento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no conhecimento
psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho; Diagnostica as
dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha, aos serviços de atendimento da
comunidade, aqueles que requeiram diagnostico e tratamento de problemas psicológicos específicos,
cuja natureza transceda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada
entre escola e a comunidade; Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de Psicologia
Educacional.
Recepcionista: Atender de modo cortês ao público em geral, por telefone ou pessoalmente,
anotando recados e/ou informações de rotina, orientando e informando sobre assuntos de seu setor
de trabalho ou fazendo o encaminhamento ao setor competente; Anotar e transmitir recados
telefônicos; Recepcionar, representando a Administração Municipal, em eventos e programações
institucionais; Executar, sob supervisão direta, tarefas simples de apoio administrativo; Executar
outras atividades correlatas.
Técnico em Enfermagem: Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; Controlar sinais vitais dos
pacientes, observando a pulsação, utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar curativos
diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica;
Orientar a população em assuntos de sua competência; Preparar e esterilizar materiais,
instrumentais, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções
cirúrgicas; Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções recebidas; Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a
fim de garantir a correta execução dos trabalhos; Auxiliar na coleta e análise de dados sóciosanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a
visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como
auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de programas educativos
de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da
comunidade em crianças e gestantes; Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo
de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para;
Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos
equipamentos que utiliza; Executar outras atribuições afins.
Técnico em Enfermagem ESF: Realizar procedimentos de enfermagem, dentro de suas
competências técnicas e legais; Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes,
Unidades de Saúde da Família e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçadas pela
equipe; Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamento na
Unidade de Saúde da Família; Zelar pela limpeza e ordem do material, do equipamento e das
dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o controle de infecção; Realizar busca
ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais doenças de cunho epidemiológico;
Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua
competência; Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às
famílias de risco, conforme planejamento das Unidades de Saúde da Família; Realizar atividades de
enfermagem, conforme competência legal, correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na
Atenção Básica; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais
durante o desenvolvimento do Programa em nível de governo federal.
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas: Atividades destinadas à manipulação de reagentes
e produtos químicos e execução de análises químicas, físico-químicas, biológicas, bromatológicas,
toxicológicas, no âmbito laboratorial, assim como coletar e preparar amostra biológica para análise;
Identificar materiais, equipamentos e conhecer sua utilização na rotina de laboratório; Lavar,
esterilizar e preparar material usado na rotina de laboratório; Desenvolver técnicas de exames
hematológicos, sorológicos, bioquímicos e microbiológicos; Ter prática em pipeta e diluições;
Preparar corantes e soluções; Desenvolver técnicas de coloração de lâminas; Realizar exames de
rotina de urina; Realizar exames parasitológicos de fezes e executar outras atribuições afins da
graduação do curso de técnico em laboratório.
Vigilante: Atender o público interno e externo; direcionar e orientar o público, obedecendo às normas
internas do local de trabalho; Controlar a entrada e a saída de pessoas (empregados e visitantes) e
orientá-las; Controlar a entrada e saída de veículos, de materiais e de equipamentos; executar
serviços de vigilância e de fiscalização na sua área de trabalho; Operar equipamentos; Executar
serviços de comunicação (rádio, telefono, interfone, pabx e outros) e de segurança (alarmes,

câmeras, vídeos e outros); Digitar relatórios, quando o setor for informatizado; Elaborar relatório diário
de ocorrência em livro próprio de maneira clara e objetiva; Acionar as autoridades policiais quando
necessário; Zelar pela ordem e pela disciplina do seu local de trabalho; Garantir a segurança
patrimonial; Receber, discriminar, protocolar e distribuir correspondências, documentos, pequenos
volumes e encomendas; Transmitir recados; prevenir a ocorrência de incêndios; Fiscalizar e vigiar
áreas internas e externas; Executar a ronda diurna e noturna, verificando se portas, janelas, portões e
outras vias de acesso estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e
elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar as providências necessárias a fim de evitar
roubos e prevenir incêndios e outros danos; Fazer manutenção simples como: inspecionar o circuito
interno de câmeras e solicitar reparos, quando necessários; Executar outras tarefas correlatas,
conforme necessidade do serviço e orientação superior. O exercício do cargo poderá exigir a
prestação de serviços à noite, domingo e feriados, e trabalho externo.

