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

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2012 - PMM - FMS

ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
01. VIGIA
Descrição Sumária do Cargo:Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução da vigilância
diurna ou noturna nos prédios da Prefeitura e nas áreas públicas, bem como a defesa do patrimônio
municipal.

Descrição Detalhada das Tarefas:
• Proceder a ronda diurna ou noturna nas dependências de prédios e áreas adjacentes, verificando se
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão devidamente fechadas;
• Examinar as instalações hidráulicas e elétricas dos prédios da Prefeitura, tomando as providências
necessárias na ocorrência de fatos imprevistos;
• Acender e apagar lâmpadas dos prédios da Prefeitura;
• Proceder a vigilância diurna ou noturna nas áreas e logradouros públicos;
• Proceder a vigilância de veículos, máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade;
• Executar a vigilância no sentido de proceder os bens artísticos, culturais, cívicos, ambientais,
estéticos, históricos e/ou outros;
• Executar a vigilância junto aos escolares no sentido de orientá-los e protegê-los quanto ao tráfico de
drogas, roubo e marginalização;
• Executar a vigilância junto aos escolares no sentido de orientá-los e evitar a propagação da
promiscuidade e pornografia e a divulgação de idéias destruidoras da família;
• Prestar informações ao público quanto à localização de serviços e de funcionários;
• Executar outras tarefas correlatas.

02. 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;
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• 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.

03. MOTORISTA - “D”
Descrição Sumária do Cargo:
Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução das tarefas referentes a dirigir veículos leves e
pesados, manipulando os comandos de marchas e direção, no transporte de servidores e cargas em
geral.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter,
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
• Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida;
• Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para
conduzi-lo aos locais determinados na ordem de serviço;
• Transportar servidores públicos aos locais de trabalho predeterminados;
• Transportar e entregar cargas tais como: Material de construção em geral, peças, máquinas,
equipamentos, materiais escolares, cereais e outros alimentos para confecção de merenda escolar;
• Transportar documentos em geral da Prefeitura para outras repartições e vice-versa;
• Dirigir o caminhão-basculante no transporte de lixo, entulho e outros materiais para locais
predeterminados;
• Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos;
• Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para possibilitar a
manutenção e abastecimento do mesmo;
• Executar outras tarefas correlatas.
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04. INSTRUTOR DE IOGA
Descrição Sumária: Ministrar aulas teóricas e práticas de ioga e ser atuante no desenvolvimento de
projetos desenvolvidos pela municipalidade sempre que requisitado.
Descrição Detalhada das Tarefas:
•

Ministrar aulas de Ioga;

•

Controlar frequência, exames médicos, inscrição e demais rotinas administrativas;

•

Participar de reuniões de planejamento, eventos e projetos;

•

Zelar pela manutenção, conservação e controle do material em uso nas aulas;

•

Executar outras atribuições afins.

05. 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);
• Participar de campanhas de vacinação e de educação e saúde;
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• 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.

06. TÉCNICO EM MASSAGEM TERAPÊUTICA
Descrição Sumária: Realizar massagens de acordo com a Lei nº. 3.968 de 05 de outubro de 1961, art.
2º, § 1º; ao § 3º, em pacientes aliviando dores musculares e estimulando a circulação sanguínea
melhorando também o humor dos pacientes, aliviando o stress e fazendo com que se sintam mais
relaxados. Determina e classifica os movimentos da massagem, identificando as indicações e contra
indicações da mesma.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Exercer sua atividade com zelo, dedicação e decoro e sempre obedecer aos preceitos da ética
profissional, da moral, do civismo e da legislação em vigor, preservando a honra, o prestigio e as
tradições da profissão de Massagista;
• Respeitar o ser humano dentro dos princípios psicobioespirituais (mente, corpo e espírito);
• Prestar assistência ao cliente. Sempre respeitando a dignidade e os direitos do ser humano,
independentemente da sua etnia, nacionalidade, visão política, religião, sexo e condições sociais,
econômicas e culturais;
• Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos, ao seu alcance, para evitar ou diminuir o
sofrimento humano;
• Respeitar os aspectos axiológicos e a intimidade do cliente;
• Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem estar;
• Informar sempre ao cliente as limitações do seu trabalho profissional;
• Manter sigilo sobre fatos de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o
mesmo comportamento do pessoal sob sua direção;
• Colocar seus serviços profissionais á disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe,
epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem econômica;
• Participar de reuniões de planejamento, eventos e projetos;
• Zelar pela manutenção, conservação e controle do material em uso nas aulas;
• Executar outras atribuições afins.
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07. ASSISTENTE TÉCNICO
Descrição Sumária: Desempenhar atividades de planejamento, organização, direção, execução,
supervisão, coordenação, consultoria ou assessoramento e controle de ações de promoção à saúde
pública. Pesquisa, coordenação e execução de programas visando à identificação e a correção de fatores
socioeconômicos relacionados com os interesses de saúde pública.

Descrição Detalhada das Tarefas:
• Prestar assessoria administrativa à secretaria de saúde.
• Coordenar e acompanhar a Política Municipal de Regulação dos serviços de saúde.
• Controlar e acompanhar a relação entre programação / produção / faturamento.
• Acompanhar os termos de ajustes, contratos e convênios com os prestadores de serviços de saúde
• Articular e integrar as atividades de regulação assistencial com as ações de planejamento, controle,
avaliação e auditoria.
• Realizar a alimentação dos sistemas de informação ambulatoriais do SUS.
• Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Saúde de Montanha.
• Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente.
•

Executar outras atribuições afins.

08. BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Descrição Sumária: Compreende os cargos que se destinam a programar, supervisionar, dinamizar,
organizar, avaliar e executar trabalhos, projetos, competições e eventos desportivos, ensinando os
princípios e as técnicas de educação física e desportos.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade;
• Veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;
• Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de
pertinência social na comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das
práticas corporais;
• Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde, sob a
forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
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• Articular ações, juntamente com a Secretaria de Saúde sobre o conjunto de prioridades locais em
saúde que incluam os diversos setores da administração pública;
• Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de
inclusão social e combate à violência;
• Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do
trabalho em práticas corporais;
• Capacitar os demais profissionais da saúde, se solicitado para atuarem como facilitadores/monitores
no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais;
• Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas no município sob
supervisão da Secretaria de Saúde na comunidade;
• Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes de Saúde e a população,
visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as
práticas corporais;
• Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua
importância para a saúde da população;
• Executar outras atribuições afins.

09. MÉDICO GINECOLOGISTA-CIRURGIÃO
Descrição Sumária: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas
de tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo
gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico,
para a preservação da vida da mãe e do filho.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Realizar

exames

médicos,

compreendendo

análise,

exame

físico,

solicitando

exames

complementares quando for necessário;
• Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher,
compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos, abrangendo os setores de
Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia;
• Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as
doenças do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos;
• Atender a mulher no gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, empregando
tratamento clínico-cirúrgico, para preservação da vida da mãe e do filho Encaminhar os pacientes
para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
• Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
• Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
• Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades;
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• Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
• Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos,
emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais;
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizandoas em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação;
• Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde;
•

Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e
epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da
doença;

• Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e
epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo
relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
• Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de
saúde;
• Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as
necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
• Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
• Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
• Observar normas do Sistema Único de saúde;
• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município;
• Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública,
quando convocado pela Prefeitura;
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

10. MÉDICO PEDIATRA
Descrição Sumária do Cargo: Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir preservar ou recuperar sua saúde.
Descrição Detalhada das Tarefas:
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• Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e
de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas
do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico;
• Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões
normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados;
• Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas
especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e
prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças;
• Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias,
prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde;
• Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde Pública,
enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da
saúde física e mental das crianças;
• Indica a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a
programação;
• Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que
julgar necessário;
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

11. MÉDICO CLÍNICO GERAL
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;
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• 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.

12. MÉDICO PSIQUIATRA
Descrição Sumária do Cargo: Examinar pacientes, manter seu registro com anotação sobre possível
diagnóstico e tratamento prescrito requisitar e analisar resultados de exames. Acompanhar o paciente
verificando a evolução da doença. Executar outras tarefas correlatas.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
• Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de
políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas
relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, enfermidades e
transtornos do organismo humano;
• Realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos;
• Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como ser
responsável por eles;
• Participar como membro de junta médica pericial quando devidamente indicado;
• Participar como membro de junta médica pericial e emissão de atestados médicos para servidores,
quando devidamente indicado;
• 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;
• Capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário;
• Capacidade para digitar, com elevado grau de proficiência, textos e tabelas complexas;
• Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos;
• Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos;
• Habilidade para raciocínio lógico e verbal;
• Habilidade para liderar equipes de trabalho;
• Executar outras tarefas correlatas.

13. FARMACÊUTICO
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Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, as tarefas relacionadas
com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparativos de medicamentos e outros
preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal de matériasprimas e de produtos acabados, para atender a receitas médicas, odontológicas, veterinárias e a
dispositivos legais.
Descrição Detalhada das Tarefas:
•

Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmulas,
químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados;

•

Fornecer produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o
estado de saúde de pacientes;

•

Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros,
segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais;

•

Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos valendo-se de
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;

•

Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para
controlar sua pureza, qualidade e atividades terapêuticas;

•

Fazer análise clínicas de exudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, fezes, líguer, saliva
e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para completar o diagnóstico de doenças;

•

Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais,
para obter princípios ativos e matérias-primas;

•

Proceder a análise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas de
exudatos e transudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e
outras, para possibilitar a emissão de laudos técnicos-periciais;

•

Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle e
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública;

•

Fiscalizar farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário para
orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente;

•

Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e
assistência farmacêutica a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias,
pareceres, manifestos e outros;

•

Executar outras tarefas correlatas.

14. PSICÓLOGO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
relacionadas como as atividades de estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento dos seres
humanos.
Página 10 de 16

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

Descrição Detalhada das Tarefas:
•

Proceder ao estudo e avaliação do comportamento humano, através da aplicação de testes
psicológicos, para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras,
possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo profissional e o diagnóstico
clínico;

•

Proceder à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, visando obter elementos
relevantes ao estudo dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e
outros aspectos do comportamento humano;

•

Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o
indivíduo, para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais e de personalidade;

•

Promover a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais, para restabelecer
os padrões normais de comportamento e relacionamento humano;

•

Elaborar e aplicar testes, para determinar o nível inteligência, faculdades, aptidões, traços de
personalidades e outras características pessoais, visando detectar possíveis desajustamentos ao meio
social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica, bem como recomendar a terapia
adequada;

•

Participar na elaboração de análise ocupacional, observando as condições de trabalho e as funções
típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de personalidade
compatível com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e orientação no
campo profissional;

•

Efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de
pessoal e a orientação profissional, para fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego,
administração de pessoal e orientação individual;

•

Efetuar estudo da importância da motivação no ensino, introduzindo novos métodos e treinamento,
contribuindo assim, para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e
a determinação de características especiais necessárias aos professores;

•

Reunir informações a respeito do paciente em fichas individuais, para fornecer subsídios necessários
aos especialistas;

•

Diagnosticar a existência de problemas na área da psicometricidade, disfunções cerebrais, disritmias,
dislexias e outros distúrbios psíquicos, visando ministrar o tratamento adequado;

•

Executar outras tarefas correlatas.

15. MÉDICO DERMATOLOGISTA
Descrição Sumária do Cargo: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e
outras formas de tratamento das afecções da pele e anexos, empregando meios clínicos e cirúrgicos,
para promover ou recuperar a saúde e o bem-estar dos pacientes.
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Descrição Detalhada das Tarefas:
• Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a
pele de regiões sadias, se houver, para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico;
• Realiza biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos para exame histopatológico;
• Prescreve e orienta o tratamento clínico, acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica
ao tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente;
• Indica e encaminha o paciente para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando
orientações, para possibilitar o restabelecimento da saúde;
• Comunica ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais de saúde os casos de hanseníase e
outras dermatoses de interesse da Saúde Pública, encaminhando os pacientes ou preenchendo
formulários especiais, para possibilitar o controle dessas doenças;
• Faz controle dos comunicantes da hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e
testes de sensibilidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia;
• Realiza pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais, para retirar formações da pele;
• Faz raspagem de lesões da pele, empregando bisturi, para possibilitar exame micológico direto ou
cultura;
• Encaminha paciente para teste de contato pela colocação de substâncias suspeitas, fazendo a
requisição, por escrito, para diagnosticar a hipersensibilidade;
• Realiza e/ou supervisiona coletas de material para biópsia cutânea, linfa para exames baciloscópicos
e outros;
• Encaminha, para atendimento especializado interno ou externo, ao Centro de Saúde, os casos que
julgar necessário.
• Mantém entrosamento com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, buscando
integração e aprimoramento do serviço;
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

16. MÉDICO CIRURGIAO GERAL
Descrição Sumária do Cargo: Realiza intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e
materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir seqüelas ou
lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Examina o paciente, fazendo anamnese e utilizando instrumentos ou aparelhos especiais, para
avaliar a necessidade da intervenção cirúrgica;
• Estuda o caso clínico, analisando o prontuário do paciente, para estabelecer o diagnóstico e o
método operatório indicado ao caso;
• Requisita exames laboratoriais pré- operatórios, preenchendo formulários próprios, para avaliar as
condições físicas do paciente e prevenir problemas intra ou pós-operatórios;
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• Prescreve tratamento de manutenção ou melhora do estado geral, indicando transfusão de sangue,
dieta, repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições físicas do paciente
para a intervenção cirúrgica;
• Opera o paciente, utilizando técnicas apropriadas a cada tipo de intervenção cirúrgica, para
possibilitar a cura das lesões ou enfermidades;
• Acompanha o paciente no pós-operatório, examinando-o periodicamente e/ou requisitando exames
complementares, para avaliar os resultados da cirurgia e os progressos obtidos pelo paciente.
• Pode discutir com o anestesista o aspecto das condições do paciente, para prevenir acidentes
anestésicos.
• Pode dar instruções ao pessoal de enfermagem, orientando o tipo de preparo físico especial
requerido para o caso, para possibilitar o bom andamento da cirurgia eletiva programada.
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

17. MÉDICO ORTOPEDISTA
Descrição Sumária do Cargo: O Médico Ortopedista tem como atribuições planejar, analisar e executar
atividades inerentes à sua função, bem como executar outras atribuições compatíveis com a natureza do
cargo.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares
quando for necessário;
• Tratamento das alterações em ossos, músculos e articulações sejam elas congênitas (desde o
nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por causa de problemas de postura em
conseqüência da idade, acidentes ou doenças;
• Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as
doenças ósseas, musculares e articulares;
• Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o
caso a ser diagnosticado;
• Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
• Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
• Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
• Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
• Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos,
emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais;
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizandoas em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação;
• Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde;
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• Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e
epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da
doença;
• Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e
epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em campo e fazendo
relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
• Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de
saúde;
• Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as
necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
• Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
• Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
• Observar normas do Sistema Único de saúde;
• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas
e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
• Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública,
quando convocado pela Prefeitura;
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

18. 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;
• 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;
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• 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.

19. 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;
• 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.

20. FISIOTERAPEUTA
Descrição Sumária:
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Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas que se destinam a aplicar métodos
e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e de
tecidos lesados.
Descrição Detalhada das Tarefas:
• Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação,
de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados;
• Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes
vasculares cerebrais, raquimedulares, poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de
nervos periféricos, miopatias e outros;
• Atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a
movimentação ativa e independente dos mesmos;
• Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos
especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a
circulação sangüínea;
• Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação da agressividade
e estimular a sociabilidade;
• Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade,
para aliviar ou terminar com a dor;
• Aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação com aparelhos
adequados ou com as mãos;
• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação;
• Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizandoas em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação;
• Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas
e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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