PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2012 - PMM

ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
01. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição Sumária do Cargo:
Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas de natureza rotineira de limpeza em
geral em edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos e
outros afins.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Abrir e fechar as dependências de prédios públicos;
• Limpar as dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos,
escadas, ladrilhos e vidraças;
• Manter a devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha;
• Manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames;
• Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos;
• Limpar utensílios como cinzeiros e objetos de adorno;
• Coletar o lixo dos depósitos, recolhendo-os adequadamente;
• Remover ou arrumar móveis e utensílios;
• Executar tarefas de copa e cozinha;
• Solicitar material de limpeza e de cozinha;
• Cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e entrega de documentos,
mensagens ou pequenos volumes;
• Encaminhar visitantes aos diversos setores da Prefeitura;
• Executar outras tarefas correlatas.

02. AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Descrição Sumária do Cargo: Compreende os cargos que se destinam a realizar atividades de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvida em conformidade com
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Identificar áreas de risco, realizando pesquisas em imóveis para levantamento de índice e
descobrimento de focos de vetores;
• Realizar eliminação de criadouro;
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• Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando
larvicidas autorizados conforme orientação técnica;
• Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;
• Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação;
• Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona;
• Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos,
• Encaminhar aos serviços de saúde os indivíduos com suspeita de doenças provocadas pelos vetores;
• Realizar inquérito sanitário.
• Habilidade de relacionamento interpessoal.
• Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de
serviços públicos municipais.
• Habilidade para trabalhar em grupo e equipe.
• Habilidade para organizar e coordenar atividades.
• Habilidade para raciocínio lógico e verbal.
• Executar outras tarefas correlatas.

03. ATENDENTE
Descrição Sumária do Cargo: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas relacionadas
com as atividades de recepcionar, identificar, e encaminhar, pacientes ao médico, odontólogo, e outros.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Recepcionar os pacientes em consultórios, identificando-os e averiguando suas necessidades para
posterior encaminhamento ao profissional,
• Auxiliar no bom atendimento aos pacientes, efetuando o controle das fichas de consulta,
encaminhamentos, bem como o agendamento de novas consultas de pacientes em tratamento;
• Fazer o encaminhamento dos pacientes que procuram os serviços de saúde, elaborando relação dos
mesmos;
• Realizar o preenchimento de formulários de chamamento de pacientes, objetivando a continuidade do
tratamento iniciado;
• Elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados;
• Fazer a distribuição e o controle de medicamentos oferecidos à população carente;
• Auxiliar nas campanhas de vacinação e de aplicação de flúor;
• Preparar e controlar os equipamentos utilizados nos consultórios em geral;
• Efetuar a recebimento de material para exames de laboratório encaminhando ao setor competente,
em caráter de apoio, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe de
saúde;
• Agendar trabalhos educativos com indivíduos e grupos;
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• Auxiliar na realização de campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a
saúde de uma comunidade;
• Executar serviços de datilografia e digitação;
• Executar outras atividades correlatas.

04. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
simples de rotina administrativa, relacionadas com a aplicação de leis, regulamentos e normas em geral.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Executar serviços datilográficos;
• Preencher fichas, formulários, talões, mapas, tabelas, requisições e/ou outros;
• Executar serviços relacionados ao recebimento, registro, classificação, arquivamento, guarda e
conservação de documentos em geral;
• Auxiliar na preparação de guias de acidentes de trabalho, benefícios e aposentadoria, efetuando os
cálculos necessários;
• Auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal;
• Auxiliar na elaboração de declaração e certidão por tempo de serviço;
• Executar os serviços de recebimento, classificação, separação e distribuição de correspondências e
volumes;
• Executar a devolução quando as correspondências e volumes não forem procurados até o prazo
estipulado;
• Auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, efetuando inventário, tombamento,
registro e sua conservação;
• Auxiliar na execução de coleta de preços e no acompanhamento dos processos de compras;
• Executar serviços de reprodução de documentos;
• Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação;
• Executar outras tarefas correlatas.

05. FISCAL – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes têm como atribuições, desenvolver trabalho educativo com
indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças e visitas para preservar a saúde da
comunidade
Descrição Detalhada das Tarefas:
•

Difundir, em articulação com os órgãos de educação e saúde do município, noções gerais sobre
saúde e saneamento através de visitas domiciliares;
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•

Realizar pesquisa de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças, escoares e pacientes de
clínicas especializadas, para estipular a freqüência aos serviços de saúde;

•

Atuar em campanhas de prevenção de doenças aplicando testes e vacinas;

•

Prestar pequenos cuidados de enfermagem;

•

Recolher e enviar para exames em laboratórios: sangue, fezes, urina, escarro e outros materiais;

•

Elaborar boletins de produção e relatórios de visita domiciliar para diagnósticos e levantamentos
estatísticos;

•

Acompanhar o efetivo cumprimento das soluções propostas bem como avaliar e reavaliar os
trabalhos executados;

•

Ministrar cursos de primeiros socorros e outros cursos em articulação com órgãos municipais,
estaduais, federais e/ou particulares;

•

Executar outras tarefas correlatas.

06. TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução dos serviços
que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas de enfermagem e atendimento ao público,
executando as tarefas de maior complexidade bem como auxiliar médicos e enfermeiros em suas
atividades específicas.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Restar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando
medicamentos ou tratamento aos pacientes;
• Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e
pressão;
• Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação
médica;
• Orientar à população em assuntos de sua competência;
• Preparar e esterilizar material, instrumental, 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;
• Auxiliar na coleta e análise de dados sócios-sanitários 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 (crianças, gestantes e outros);
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• Participar de campanhas de vacinação e de educação e saúde;
• Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de
estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
• Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos
equipamentos que utiliza;
• Executar outras atribuições afins.

07. MÉDICO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades
relacionadas com etiologia, patologia, terapêutica, profixalia e biologia geral, tendo em vista a defesa e
proteção da saúde individual, a defesa da saúde pública das coletividades, trabalhadores e as perícias
para fins administrativos jurídico-legais.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamentos ou indicações terapêuticas;
• Proceder o socorro de urgência;
• Encaminhar os pacientes para exames radiológicos e outros, visando a obtenção de informações
complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
• Estudar os resultados de exames e análises realizadas em laboratórios especializados;
• Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
• Fazer pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações;
• Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em casos de doenças;
• Fazer perícia e participar da Junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
• Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimento de ensino;
• Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
• Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade.
• Elaborar a elucidação de casos de suspeita de vícios, de entorpecentes e outros;
• Executar outras tarefas correlatas.

08. ENFERMEIRO
Descrição Sumária: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, planejar, organizar, supervisionar e
executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a
proteção e recuperação de saúde individual ou coletiva.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem;
• Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, aplicar vacinas e injeções;
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• Ministrar remédios, responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes;
• Velar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes;
• Supervisionar a esterilização do material em salas de operações;
• Auxiliar os médicos nas internações cirúrgicas;
• Prestar socorro de emergência;
• Orientar o isolamento dos pacientes;
• Supervisionar os serviços de higienização dos pacientes;
• Providenciar no abastecimento de material de enfermagem;
• Controlar o serviço de alimentação e rouparia;
• Fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados;
• Supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal que lhe for subordinado;
• Acompanhar o desenvolvimento contínuo da educação do pessoal de enfermagem;
• Elaborar programas de trabalho referentes à enfermagem;
• Participar de programas de educação sanitária, para enfermeiros, outros grupos profissionais e grupos
de comunidade;
• Participar de ensinos em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem;
• Participar dos serviços de saúde pública nos diversos setores;
• Apesar de relatórios referentes às atividades sob sua supervisão;
• Executar tarefas afins.

09. ODONTÓLOGO
Descrição Sumária do Cargo:
Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades relacionadas com a etiologia,
patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a perícia odontológica para
fins administrativos e jurídico legais.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Diagnosticar e determinar o tratamento;
• Fazer uso dos medicamentos que combatem as afecções da boca;
• Fazer clínica bucodentária considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e
respectivos diagnósticos;
• Fazer cirurgia plástica e prótese bucodentária;
• Fazer clínica odontopediátrica;
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• Proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a
conseqüente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e outras entidades de âmbito
municipal;
• Executar perícias odonto legais;
• Planejar, dirigir e participar das campanhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de
flúor, explicação técnica de escovação, etc.;
• Elaborar relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades;
• Executar outras tarefas correlatas.
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