PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓD.
CARGO

CARGO/FUNÇÃO

ATRIBUIÇÕES

01

Aplicar tratamento com aparelhos específicos, observando rigorosamente a prescrição e
normas técnicas. Observar as normas de segurança das pessoas envolvidas. Observar e
Técnico Operacional em Saúde (TOS) – registrar as reações do paciente durante o tratamento. Preparar os pacientes a serem
submetidos a exames radiográficos. Operar aparelho de raio X. Manipular substância de
Técnico em Radiologia.
revelação e fixação de filmes e chapas radiográficas. Desempenhar outras atividades
correlatas à sua função.

02

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação. Orientar à população quanto à
prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde. Emitir laudos e pareceres em sua
área de atuação. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento. Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua área de atuação.
Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos
Profissional em Medicina (PeM) - Médico municipais. Participar de equipes multidisciplinares no atendimento à população. Executar
Clinico Geral – 20 Horas
exames médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos.Solicitar e
avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros.Participar de campanhas
preventivas.Exercer o trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do Município
para onde por designado.Participar de Equipe de Pericial.Realizar exame pericial em
Servidor Público para concessão de licença médica.Desempenhar outras atividades
correlatas à sua função.
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03

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação. Orientar à população quanto à
prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde. Emitir laudos e pareceres em sua
área de atuação. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento. Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua área de atuação. Atender
Profissional em Medicina (PeM) - Médico consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais.
Participar de equipes multidisciplinares no atendimento à população. Executar exames
Clinico Geral – 30 Horas.
médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos. Solicitar e avaliar
exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros. Participar de Campanhas preventivas.
Exercer o trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do Município para onde por
designado. Participar de Equipe de Pericial. Realizar exame pericial em Servidor Público para
concessão de licença médica. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

04

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação. Orientar à população quanto à
prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde. Emitir laudos e pareceres em sua
área de atuação. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento. Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua área de atuação.
Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos
Profissional em Medicina (PeM) - Médico municipais. Participar de equipes multidisciplinares no atendimento à população. Executar
Clinico Geral – 40 Horas.
exames médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos. Solicitar e
avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros. Participar de campanhas
preventivas. Exercer o trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do Município
para onde por designado. Participar de Equipe de Pericial. Realizar exame pericial em
Servidor Público para concessão de licença médica. Desempenhar outras atividades
correlatas à sua função.
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05

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação. Orientar à população quanto à
prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde. Emitir laudos e pareceres em sua
área de atuação. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento. Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua área de atuação.
Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos
Profissional em Medicina (PeM) - Médico municipais. Participar de equipes multidisciplinares no atendimento à população. Executar
exames médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos.Solicitar e
Clínico Geral – Plantão 24 Horas
avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros.Participar de campanhas
preventivas.Exercer o trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do Município
para onde por designado.Participar de Equipe de Pericial. Realizar exame pericial em
Servidor Público para concessão de licença médica. Desempenhar outras atividades
correlatas à sua função.

06

Participar de estudos e pesquisas na especialização em Pediatria. Orientar à população
quanto à prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde. Emitir laudos e
pareceres em sua área de Pediatria. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever
e ministrar tratamento específico em sua especialidade. Providenciar ou realizar tratamento
especializado na sua área de atuação. Atender consultas médicas em ambulatórios,
hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais. Participar de equipes
Profissional em Medicina (PeM) - Médico
multidisciplinares no atendimento à população. Executar exames médicos, emitir
Pediatra – (Plantão).
diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos relativamente a sua especialidade.
Solicitar e avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros. Participar de
campanhas preventivas. Exercer o trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do
Município em que for designado. Participar de Equipe de Pericial.Realizar exame pericial em
Servidor Público para concessão de licença médica.Desempenhar outras atividades
correlatas à sua função.
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07

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Orientar à população quanto à
prevenção da doença, romoção e recuperação da saúde; Emitir laudos e pareceres em sua
área de atuação; Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento a pacientes acometidos por doenças infecciosas e parasitárias, bem como
infecções oportunistas (IO), doenças sexualmente transmissíveis (DST); imunizações
(vacinações), aconselhamento na prescrição de antimicrobiano (uso correto de antibióticos);
Profissional em Medicina (PeM) - Médico Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua área de atuação; Atender consultas
médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais.
Infectologista.
Participar de equipes multidisciplinares no atendimento à população. Executar exames
médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos. Solicitar e avaliar
exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros. Participar de campanhas preventivas.
Exercer o trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do Município para onde por
designado.Participar de Equipe de Pericial.Realizar exame pericial em Servidor Público para
concessão de licença médica.Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

08

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Orientar à população quanto à
prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde; Emitir laudos e pareceres em sua
área de atuação; Realizar e interpretar exames radiológicos/radiográfico, interpretação de
imagens; Ministrar e ou proceder orientação aos técnicos de RX;Avaliar os equipamentos de
radiologia/radiografia instalados;Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua
Profissional em Medicina (PeM) - Médico
área de atuação; Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros
Radiologista.
estabelecimentos públicos municipais.Participar de equipes multidisciplinares no atendimento
à população.Executar exames médicos, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e
tratamentos.Solicitar e avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre
outros.Participar de campanhas preventivas.Exercer o trabalho em regime de plantão na
Unidade de Saúde do Município para onde por designado.Participar de Equipe de
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Pericial.Realizar exame pericial em Servidor Público para concessão de licença
médica.Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas a área de
radiologia;Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

09

Participar de estudos e pesquisas na especialização em Ginecologia. Orientar à população
quanto à prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde. Emitir laudos e pareceres
em sua área de Ginecologia. Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e
ministrar tratamento específico em sua especialidade. Providenciar ou realizar tratamento
especializado na sua área de atuação. Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais
ou outros estabelecimentos públicos municipais. Participar de equipes multidisciplinares no
Profissional em Medicina (PeM) - Médico
atendimento à população. Executar exames médicos, emitir diagnósticos e prescrever
Ginecologista – 20 Horas
medicamentos e tratamentos relativamente a sua especialidade. Solicitar e avaliar exames de
laboratório, raios-X, ultra-som entre outros. Participar de campanhas preventivas. Exercer o
trabalho em regime de plantão na Unidade de Saúde do Município em que for designado.
Participar de Equipe de Pericial. Realizar exame pericial em Servidor Público para concessão
de licença médica. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

