
  
 
 
 
                                                              

Prefeitura Municipal de Caldas Novas 
Edital Complementar nº 06  

Regulamenta  o Concurso Público para ingresso nos cargos do quadro permanente do pessoal da 
Prefeitura de Caldas Novas e da Secretaria Municipal de Saúde  

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
TÍTULO DO CARGO: ADMINISTRADOR - Descrição sumária:Desenvolver trabalhos aplicando os princípios e teorias da 

administração nas áreas de recursos humanos, finanças, suprimento, sistemas, métodos e outros, a fim de formular soluções e 

diretrizes para assegurar a consecução dos objetivos.Descrição Detalhada:Promover estudo e projetos referentes à natureza 

organizacional, recursos humanos, materiais, finanças e outros formulando estratégias de ação adequadas a cada caso;Adequar o 

funcionamento das unidades administrativas a estrutura organizacional, normas e regulamentos vigentes;Executar atividades de 

simplificação de rotinas e métodos de trabalho, criação de formulários e elaboração de manuais de normas e 

instruções;Coordenar e supervisionar as atividades ligadas a suprimento de materiais, compras, controle de estoque, 

armazenamento e distribuição;Proceder à manutenção e atualização de banco de dados de pessoal que permita a emissão de 

relatórios gerenciais;Acompanhar a execução de projetos e atividades visando análise de resultados obtidos, em função das 

metas programadas, avaliando o desempenho e corrigindo distorções;Realizar ações inerentes às funções de recrutamento e 

seleção, salários e administração de pessoal;Execução de outras tarefas correlatas.TÍTULO DO CARGO: AGENTE DE 
VIGILÂNCIA-Descrição sumária:Exercer vigilância em estabelecimentos públicos, percorrendo-os sistematicamente e 

inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, furtos e outras anormalidades, bem como controlar e orientar o 

acesso de pessoas aos prédios e demais instalações. Descrição detalhada:Executar ronda diurna e noturna nas dependências 

dos estabelecimentos públicos, observado a entrada, trânsito e saída de pessoas e bens, para evitar roubos, atos de violência e 

outras informações e segurança;Verificar se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 

examinando as instalações hidráulicas e elétricas, para constatar possíveis irregularidades e adotar providências para evitar 

incêndios e outros danos;Prestar informações a servidores e ao público em geral, pessoalmente ou por telefone;Zelar pela 

conservação e guarda do material de trabalho;Registrar sua passagem pelos postos de controle;Executar outras tarefas 

correlatas.Controlar a movimentação e permanência de pessoas, como medida de segurança, veículos e bens materiais 

procedendo a identificação e registros dos mesmos quando exigidos.Receber e conferir ingressos, tickets e outros quando 

designado pela chefia.Solicitar documento de identificação, conforme normas estabelecidas pelo órgão, para permitir ou impedir o 

acesso às dependências do órgão.Efetuar inspeção pelos prédios e imediações, examinando portas, janelas, portões e alarmes, 

atentando para eventuais anormalidades, responsabilizando-se pela guarda das chaves.Registrar sua passagem pelos postos de 

controle.Operar equipamento de vigilância eletrônica em geral.Atender eventos diversos e fazer a vigilância em locais especiais, 

quando escalados.Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as 

devidas providências.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- Descrição sumária: Executar serviços de apoio, como entrega de 

correspondências e outros documentos, limpeza, conservação e manutenção de bens e materiais, servir bebidas, lanches, 

merenda e operar elevadores, dentre outros.Descrição detalhada:Operar elevadores no transporte de pessoas e materiais, 

prestando informações ao público sobre a localização de pessoas ou dependências da repartição;Preparar e servir bebidas, café, 

água, lanches e refeições, quando for solicitado;Fazer limpeza em geral, varrendo, lavando, removendo o pó, encerando 

dependências e limpando móveis, janelas, equipamentos e outros;Executar atividades de remoção, montagem e desmontagem de 

mobiliários, equipamentos e seus componentes, bem como auxiliar na execução de qualquer serviço braçal, quando 

necessário;Executar trabalho de carregamento e descarregamento, auxiliando no transporte de materiais em geral;Executar 

serviços de preparação, lavagem, secagem de roupas hospitalares;Efetuar serviços de preparo de refeições e lanches, lavando, 

descascando e cortando os alimentos a ser utilizados;E efetuar pequenos reparos em roupas hospitalares, quando 

necessários;Executar outras tarefas correlatas.TÍTULO DO CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS EMERGENCIAIS-
Descrição sumária:Dirigir veículos pesados, conduzir ambulâncias no transporte de emergência, zelando pelos pacientes e 

equipe médica, transferência de pacientes, assim como, a manutenção e organização do veículo.  Descrição detalhada:Vistoriar 

o veículo a ser utilizado, verificando o nível de água, combustível, lubrificante e outros;Examinar as ordens de serviço, verificando 

o itinerário a ser percorrido e a programação estabelecida; 

Dirigir o caminhões e ambulâncias acionando os dispositivos e comandos;Dirigir o veículo, transportando os pacientes e a equipe 

médica com zelo e segurança;Cumprir a legislação de trânsito;Dirigir veículo motorizado de 02 (duas) ou 03 (três) rodas, com ou 



  
 
 
 
                                                              

sem carro lateral;Zelar pela manutenção de veículo, comunicando falhas e solicitando reparos;Executar outras tarefas 

correlatas.TÍTULO DO CARGO: OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS-Descrição sumária:Prestar serviços nas áreas de execução 

e manutenção, relativa aos bens móveis e imóveis, bem como em sistemas sanitários, elétricos, hidráulicos e outros. Descrição 
detalhada:Executar serviços de montagem de portas, janelas, colocação de fechaduras, prateleiras e esquadrias;Confeccionar e 

armar palanques, tapumes, taipas, andaimes, colunas e vigas, passarelas, gabarito para alvenaria, cavaletes, placas para obras, 

piquetes e forma para concreto;Confeccionar moldes e peças especiais para utilização em carpintarias, a partir de desenhos e 

esboços;Envernizar e lustrar móveis em geral, estruturas, portas, janelas e outros objetos de madeira, observando as técnicas de 

preparação e aplicação;Executar serviços de instalação e manutenção de linha elétrica em oficinas e prédios;Identificar, localizar e 

reparar defeitos de instrumentos, aparelhos elétricos e de comunicação;Retirar partes danificadas, desamassando-as ou 

substituindo-as por outras;Efetuar trabalho de instalação e conserto de encanamento em geral;Executar trabalhos de alvenaria e 

concreto de acordo com as plantas e especificações;Preparar as tintas de acordo com a tonalidade desejada, colocando-as em 

equipamentos próprios para executar a pintura;Fazer serviços de pintura em paredes, portas, esquadrias etc.Executar outras 

tarefas correlatas. 
TÍTULO DO CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS GERAISDescrição sumária:Preparar e servir refeições, bebidas, lanches e/ou 

outros alimentos.Descrição detalhada: NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO(A):Preparar refeições, lanches e/ou outros alimentos de 

acordo com o cardápio;Controlar quantitativa e qualitativamente a preparação de alimentos constantes do cardápio 

diário;Coordenar e auxiliar os serviços de limpeza da cozinha;Controlar e conservar os equipamentos, utensílios, estoque e 

material de cozinha;Executar outras tarefas correlatas. NA FUNÇÃO DE COPEIRO(A):Preparar a mesa das refeições, dispondo 

em ordem pratos, copos, talheres e outros utensílios;Servir refeições, lanches, café e/ou outros alimentos;Recolher bandejas, 

louças, copos e talheres após as refeições e lanches;Executar outras tarefas correlatas. TÍTULO DO CARGO: AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE:Descrição sumária:Tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com 

as diretrizes do SUS e sob supervisão e orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Prestar informações, preencher fichas e 

formulários integrantes da documentação das famílias atendidas pelo programa. Arquivar e manter em condições ideais de 

conservação toda a documentação que fizer parte do PSF 

 Descrição detalhada:Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;A promoção de 

ações de educação para a saúde individual e coletiva;O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;O estímulo à participação da comunidade nas políticas 

públicas voltadas para a área da saúde;A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família;A participação em ações que fortalecem os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 

vida.TÍTULO DO CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS:Descrição sumária:Tem como atribuição o exercício de 

vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 

sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e 

infestações e vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; Descrição 
detalhada:Desenvolver ações que facilitem a integração entre os agentes e a população, considerando as características e as 

finalidades do trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde de indivíduos e grupos sociais ou 

coletividades;Participar do desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação, da equipe, das ações de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde;Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações 

de risco sanitário para a população, conforme plano de ação das equipes de controle de endemias;Promover ações de educação 

para a saúde individual e coletiva, orientando a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação de vetores, visando o 

combate aos mesmos;Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida;Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde, especialmente 

nas de prevenção e controle de doenças;Receber e cumprir as programações estabelecidas, observando a produção e qualidade 

exigida;Utilizar instrumentos para vigilância, prevenção e controle de doenças;Realizar o combate aos vetores, conforme 

orientação técnica, utilizando equipamentos de proteção individual - EPI, quando necessário e conforme determinado;Realizar 

visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle de doenças e promoção da saúde junto às 

famílias, na área de abrangência determinada, conforme estabelecido em seu plano de trabalho, elevando sua freqüência nos 

domicílios que apresentem situações de risco e/ou requeiram atenção especial;Promover o saneamento domiciliar de forma a 

descobrir, destruir e evitar a formação e reprodução de focos e criadouros, executando os serviços de desinfecção em 



  
 
 
 
                                                              

residências, para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos;Desenvolver atividades inerentes ao combate à doença 

de chagas, esquistossomose, dengue e outras doenças;Proferir e/ou organizar palestras em escolas públicas e associações 

comunitárias, com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças;Zelar pela conservação dos materiais e equipamentos 

sob sua responsabilidade;Atender às normas de segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins.Realizar o 

cadastramento dos domicílios de sua respectiva base geográfica e o acompanhamento das micro-áreas de risco;Utilizar 

instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio-culturais da comunidade de sua atuação;Buscar constantemente o melhor 

desempenho no ambiente de trabalho, observando as seguintes prescrições de comportamento ou conduta, assiduidade, 

pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, 

dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom relacionamento com as chefias, 

colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens, 

assimilamento de novos métodos de trabalho, etc.;Cumprir as normas estabelecidas de biosegurança, seguindo criteriosamente 

todas as medidas de prevenção preconizadas, para evitar contaminações e acidentes; Zelar pela observância dos procedimentos 

legais e administrativos e para que sejam obedecidas as determinações do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Caldas Novas, de suas Autarquias e Fundações; Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de 

complexidade e responsabilidade.TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL:Descrição sumária: Compreende os 

cargos que se destinam a orientar a promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, auxiliar quanto 

às tarefas simples de odontologia, auxiliar odontólogos em suas atividades específicas e executar trabalhos de fiscalização em 

atividades, produtos ou ambientes da saúde pública.Descrição detalhada:Efetuar curativos diversos, empregando os 

medicamentos e materiais adequados, segundo orientação odontológica;Preparar e esterilizar material, instrumentos, ambientes e 

equipamentos para a realização de tratamentos e intervenções cirúrgicas;Auxiliar o odontólogo em cirurgias, observando 

equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas;Participar de programas educativos de 

saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e 

outros);Executar outras atividades correlatas à área de odontologia, conforme designação superior.Supervisionar e orientar a 

limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;Executar outras atribuições 

afins.TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM- Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a 

executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo às necessidades dos pacientes. Descrição detalhada: 
Fazer curativos, fazendo assepsia do ferimento e aplicando os medicamentos apropriados;Aplicar injeções intramusculares e 

intravenosas, entre outras, segundo prescrição médica;Zelar pelas condições adequadas de armazenamento do estoque de 

vacinas, verificando e registrando diariamente a temperatura do refrigerador, bem como limpando-o periodicamente;Aplicar 

vacinas, segundo orientação superior;Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, observando os horários e doses 

prescritos pelo médico responsável;Verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes, empregando 

técnicas e instrumentos apropriados;Orientar pacientes em assuntos de sua competência;Lavar e desinfetar instrumentos 

médicos e cirúrgicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados;Auxiliar médicos e enfermeiros no  preparo do material a 

ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos pacientes;Auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais 

e instrumentos médicos e cirúrgicos, a fim de solicitar reposição, quando necessário;Fazer visitas domiciliares a escolas, creches 

e instituições afins, segundo programação estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse do serviço;Participar 

de campanhas de vacinação;Colher materiais orgânicos diversos, utilizando recipientes, instrumentos médicos e equipamentos de 

proteção adequados, para fins de análise clínica;Realizar as atividades de pré-consulta e pós-consulta dentro dos padrões 

estabelecidos;Orientar diretamente ao público, esclarecendo acerca de assuntos pertinentes à área de saúde e sobre como fazer 

o cadastro pra a consulta normal, prestando as devidas informações e agilizando o atendimento de pacientes em casos mais 

urgentes;Receber pacientes que chegam a quaisquer unidades de saúde do Município, providenciando cadeira de rodas ou 

maca e encaminhando-os para atendimento específico.Fazer atendimento telefônico, quando se fizer necessário;Cumprir as 

determinações do médico, chamando os pacientes para as consultas e segurar o paciente quando se fizer necessário;Auxiliar o 

motorista da ambulância na condução dos pacientes;Participar, sob orientação técnica, de trabalhos em grupo voltados à 

saúde;Executar outras atribuições afins, atendendo solicitações superiores. TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO-Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a desenvolver atividades auxiliares gerais de 

laboratório, limpando, conservando e guardando aparelhagem e utensílios, bem como ajudando na coleta dos materiais a serem 

analisados; Descrição detalhada:Limpar e desinfetar a aparelhagem, os utensílios e as instalações de laboratório, utilizando 

técnicas e produtos apropriados, de acordo com as normas estabelecidas e orientação superior;Efetuar e manter a arrumação 



  
 
 
 
                                                              

dos materiais de laboratório em gavetas e bandejas, providenciando sua reposição quando necessário;Auxiliar na coleta e 

manutenção de materiais físicos, químicos e biológicos, para possibilitar a realização dos exames;Realizar o enchimento, 

embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares;Abastecer os recipientes do laboratório, colocando os materiais indicados 

em vidros, vasos e similares;Preencher fichas relacionadas aos trabalhos de laboratório, fazendo as anotações pertinentes, para 

possibilitar consultas ou informações posteriores;Comunicar ao superior imediato qualquer problema no funcionamento dos 

aparelhos e equipamentos do laboratório, a fim de que seja providenciado o devido reparo;Encaminhar a radiografia já revelada 

ao médico responsável pela emissão de diagnóstico, efetuando as anotações e registros necessários;Controlar o estoque de 

filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição, quando 

necessário;Utilizar equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios x, para segurança da sua saúde; Lavar a 

máquina reveladora de raio x, uma vez por semana;Fazer os químicos;Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza, 

mantendo o ambiente limpo e organizado;Executar outras atribuições afins.TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE NECROPSIA-
Descrição sumária: Atividades de execução relativas ao trabalho auxiliar, sob supervisão imediata dos médicos, na realização de 

necropsias e/ou exames anatomopatológicos em Serviço de Verificação de Óbitos ou Instituto Médico Legal. Descrição 
detalhada:Identificação dos corpos;Abertura, evisceração e fechamento dos corpos;Identificação dos órgãos; projeteis e 

traumas;Fixação de peças anatômicas para posterior exame, a devida identificação, guarda, organização e arquivamento 

temporário do material em estudo e de reserva, tanto do material de necropsia quanto das peças cirúrgicas; Preparo das várias 

soluções fixadoras; Manutenção dos aparelhos e instrumental; Arrumação e limpeza da mesa de necropsia e 

instrumental; Afiação do instrumental cortante; Embalsamento de cadáveresOutras atividades correlatas. TÍTULO DO CARGO: 
BIOMÉDICO-Descrição sumária: Prestar atividades biomédicas no âmbito municipal, nas diversas áreas, visando preservar ou 

recuperar a saúde pública.Descrição detalhada: NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS:Realizar análises, assumir a 

responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos; NA ÁREA DE BANCO DE SANGUE:Realizar todas as tarefas, com 

exclusão, apenas, de transfusão; NA ÁREA DE ANÁLISE AMBIENTAL:Realizar análises físico-química e microbiológica para o 

saneamento do meio ambiente; NA ÁREA DE INDÚSTRIAS (QUÍMICAS E BIOLÓGICAS):Soros, vacinas, reagentes etc.; NA 
ÁREA DE CITOLOGIA ONCÓTICA:Citologia esfoliativa; NA ÁREA DE ANÁLISES BROMATOLÓGICAS:Realizar análises para 

aferição de alimentos. TÍTULO DO CARGO: BIOQUÍMICO:Descrição sumária:Prestar assistência bioquímica no âmbito 

municipal, nas diversas áreas, visando preservar ou recuperar a saúde pública. Descrição detalhada:Efetuar exames 

bioquímicos laboratoriais, emitir diagnósticos e laudos;Supervisionar e interpretar os exames laboratoriais, bioquímicos, 

hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua expedição;Prestar assistência bioquímica aos 

doentes, fazer acompanhamento ambulatorial e hospitalar;Proceder a exames e levantamentos das doenças profissionais 

transmissíveis e estudos epidemiológicos;Participar do planejamento e execução de programas de educação sanitária, da 

implantação de medidas que visem a prevenção de doenças transmissíveis e profissionais;Executar outras tarefas 

correlatas.TÍTULO DO CARGO: ENFERMEIRO ESF - Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a planejar, 

organizar, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem em unidades de saúde, bem como participar da elaboração, 

executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. Executa trabalhos especializados e de fiscalização em 

atividades ou ambiência no campo da saúde pública, conforme designação superior. Descrição detalhada:Fazer curativos, 

aplicar vacinas e injeções;Responder pela observância médica, ministrar remédios, zelar pelo bem estar e segurança dos 

doentes;Auxiliar os médicos, promover o abastecimento de material de enfermagem;Realizar consulta de enfermagem;Executar 

no nível de sua competência as ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à 

criança, ao adolescente, à mulher, ao idoso e ao trabalhador;Desenvolver ações de capacitação dos ACS’s e técnicos de 

enfermagem com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço der saúde; Oportunizar os contatos com indivíduos 

sadios ou doentes visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade e contribuir 

para o meio-ambiente tornar-se mais saudável; Discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade, o 

conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde; Coordenar o processo de programação e planejamento das ações e da 

organização de trabalho da Unidade de Saúde da Família;Executar tarefas correlatas. TÍTULO DO CARGO: ENFERMEIRO 
PLANTONISTA- Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e avaliar os 

serviços de enfermagem em unidades de saúde, bem como participar da elaboração, executar e avaliar planos, programas e 

subprogramas de saúde pública. Executa trabalhos especializados e de fiscalização em atividades ou ambiência no campo da 

saúde pública, conforme designação superior.Descrição detalhada:Prestar assistência direta a pacientes graves dentro da rede 

de serviços do Município;  



  
 
 
 
                                                              

Realizar consultas e prescrever ações de enfermagem; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências 

clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Implementar ações e definir estratégias para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários do SUS dentro do Município, diagnosticar situação, estabelecer 

prioridades e avaliar resultados; Coordenar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem e orientar a 

equipe para controle e infecções; Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e 

individualizada aos clientes; Participar de equipe multiprofissional na definição das ações de saúde, na elaboração de 

diagnósticos, projetos e programas de saúde; Elaborar e padronizar o manual de normas e procedimentos no atendimento de 

enfermagem; Estudar as rotinas e protocolos em vigor, bem como, propor alterações;  

Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos usuários 

doentes e sadios; Conferir registros de ocorrências, registrar observações e elaborar relatórios das atividades e laudos técnicos 

em sua área de especialidade; Auxiliar na conservação de aparelhos e equipamentos e quando necessário, solicitar consertos; 

Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade técnica na execução de programas de saúde pública e no 

atendimento aos usuários doentes e sadios;Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática; Atuar em todos os seguimentos de proteção à saúde desde a atenção básica até a hospitalar. TÍTULO DO CARGO: 
FARMACÊUTICO:Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a realizar exames e emitir laudos técnicos 

pertinentes às análises clínicas, bem como manipular, analisar e estudar substâncias químicas para obter remédios e outros 

preparados e a executar trabalhos de fiscalização em atividades ou ambiência no campo da saúde pública, conforme designação 

superior.Descrição detalhada:Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, 

empregando aparelhos e reagentes apropriados;Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico 

clínico e bromatológico;Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, 

quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados;Controlar a qualidade dos produtos 

e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises;Efetuar os registros necessários para controle dos exames 

realizados;Fiscalizar farmácias, drogarias e outros estabelecimentos comerciais correlatos, emitindo laudos para subsidiar o 

trabalho da fiscalização sanitária do Município;Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e 

mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados;Analisar 

produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar 

qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;Proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de 

fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros 

preparados;Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter 

princípios ativos e matérias-primas;Fiscalizar estabelecimentos que comercializam, drogas, medicamentos, cosméticos, saneantes 

dormissanitários, produtos médico-hospitalares e de diagnóstico, hospitais, clínicas, consultórios dentários e veterinários, postos 

de saúde, creches, asilos e congêneres, serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e citologia, análises clínicas, próteses 

dentárias e outros serviços afins.Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros produtos de interesse da saúde que 

estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente;Elaborar laudos, relatórios, comunicações e outros documentos 

relacionados com a fiscalização sanitária;Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de 

infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas;Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária 

em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e do Meio Ambiente;Exercer o poder de polícia 

do município na área de saúde pública;Executar outras atividades correlatas à área fiscal, a critério da chefia imediata;Participar 

das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;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;Realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de 

atuação;Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. TÍTULO DO CARGO:  FISCAL 
SANITÁRIO:Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de fiscalização no campo da 

higiene pública e sanitária. Descrição detalhada: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 a legislação em vigor;Inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, 

farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, hospitais, bancos de sangue, estabelecimentos de ensino, entre outros, 

observando a higiene das instalações;Inspecionar clubes de recreação, edificações particulares, controlando a qualidade da água 

de piscinas e reservatórios, a fim de assegurar condições de saúde satisfatórias à comunidade;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.TÍTULO DO CARGO: FISIOTERAPEUTA:Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a aplicar 

métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados e 

a executar trabalhos de fiscalização em atividades ou ambiência no campo da saúde pública, conforme designação superior. 

 Descrição detalhada: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, 

poliomielite, raquimedulares, 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;Fiscalizar estabelecimentos que comercializam, drogas, medicamentos, cosméticos, 

saneantes dormissanitários, produtos médico-hospitalares e de diagnóstico, hospitais, clínicas, consultórios dentários e 

veterinários, postos de saúde,  creches, asilos e congêneres, serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e citologia, 

análises clínicas, próteses dentárias e outros serviços afins.Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros produtos 

de interesse da saúde que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente;Elaborar laudos, relatórios, comunicações e 

outros documentos relacionados com a fiscalização sanitária;Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta 

de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas;Executar e/ou participar de ações de 

Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e do Meio Ambiente;Exercer 

o poder de polícia do município na área de saúde pública;Executar outras atividades correlatas à área fiscal, a critério da chefia 

imediata;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; de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 

auxiliar, realizando-as 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 técnico-científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional.TÍTULO DO CARGO: FONOAUDIÓLOGO: Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a prestar 

assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde, para restauração da capacidade de 

comunicação dos pacientes. Descrição detalhada: Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da 

linguagem,  audiometria,  além  de  outras  técnicas próprias para estabelecer;Plano de tratamento ou terapêutico;Elaborar plano 

de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos testes de avaliação fonoaudiológica e 

nas peculiaridades de cada caso;Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, 

objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente;Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando 

a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada;Promover a reintegração dos pacientes à família 



  
 
 
 
                                                              

e a outros grupos sociais;Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 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, realizando-as 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município;Integrar a equipe interdisciplinar do ambulatório de saúde mental infantil;Realizar outras atribuições compatíveis com 

sua especialização profissional. 
TÍTULO DO CARGO: MÉDICO AMBULATÓRIO-Descrição sumária:Compreende os cargos que realizam atendimento médico 

ambulatorial nas diversas unidades de saúde do Município, desenvolvendo as atribuições médicas como emissão de diagnóstico e 

outros, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar do paciente. MÉDICO 
AMBULATORIAL ANGIOLOGISTA - Realizar atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa e 

linfática, incluindo assistência clínica e tratamento cirúrgico; trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar;  participar do 

acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;  atender nos domicílios sempre que houver necessidade; garantir a 

integralidade da atenção à saúde do usuário; desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para  promover 

a saúde das pessoas e de suas famílias; emitir diagnóstico, prescrever  medicamentos  relacionados  a  patologias  específicas,  

aplicando  recursos  de medicina preventiva ou terapêutica; coletar  e  avaliar  dados  na  sua    área  de  atuação,  de  forma  a 

desenvolver  indicadores  de  saúde  da  população; elaborar  programas  educativos e de atendimento  médico-preventivo,  

voltado  para  a  comunidade  em  geral; preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da 

unidade;  realizar  solicitação  de  exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade;  analisar e interpretar 

resultados de exames diversos,  comparando-os  com  os  padrões  normais  para  confirmar  ou  informar  o diagnóstico; manter 

registros dos pacientes, examinando-os, anotando a  conclusão diagnosticada,  o  tratamento  prescrito  e  a    evolução   da  

doença;   assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 

qualquer  ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 

representante legal; respeitar  a  ética  médica; participar  de  reuniões  da  unidade  e  outras  sempre  que convocado  pelos  

superiores;  participar  de  capacitações  e  treinamentos  sempre  que necessário ou que convocado pela gestão da unidade; 

guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo,  levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias  de  interesse  do  serviço  público  ou  particular  que  possa  interferir  no  regular andamento do serviço público;  

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu. MÉDICO AMBULATORIAL CARDIOLOGISTA: Realizar exames subsidiários em cardiologia, 

cardiopatias congênitas;realizar exames de Insuficiência Cardíaca Congestiva;  realizar exames de hipertensão pulmonar; realizar  

exames  de  aterosclerose;   realizar  exames  de  doença  arterial  coronária;  realizar exames de arritmias cardíacas, de 

miocardiopatias e doenças do pericárdio; realizar terapêutica em cardiologia; atuar na prevenção em cardiologia: (primária e 

secundária);   organizar  os  serviços  de  saúde  de   acordo  com  as  atribuições  do  cargo público; organizar estatísticas de 

saúde de sua área de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica); expedir atestados  médicos; respeitar a ética 

médica; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que  possa  interferir  no  regular  andamento  do  serviço  

público;  apresentação  de relatórios  semestrais  das  atividades  para  análise; executar  outras  tarefas  da  mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu  cargo.MÉDICO AMBULATÓRIO DERMATOLOGISTA- Clinicar e medicar pacientes; 

assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 

representante legal; respeitar a ética médica;  planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 

particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  apresentação de relatórios semestrais das atividades para 

análise;  executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. MÉDICO 
AMBULATORIAL ENDOCRINOLOGISTA:Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;assumir responsabilidades 



  
 
 
 
                                                              

sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer  ato  profissional  que  tenha  

praticado  ou  indicado,  ainda  que  este  tenha  sido solicitado  ou  consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal; 

respeitar  a  ética médica;  organizar,  e  atuar  e  fomentar  políticas   de  saúde  pública  em  epidemiologia, mecanismos  de  

ação  hormonal,  doenças  hipotalâmicas,   hipopituarismo,  adenoma hipofisários,  avaliação  funcional  da  tireóide  e  sua s  

patologias  feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento humano, puberdade normal e 

patológica,  alterações  glicêmicas,  dislipidemias,  metabolismo  do  cálcio,  desordens  das glândulas  paratireóides;  doenças  do  

metabolismo  ósseo,  osteoporose,  neoplasia  endócrina múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios da tireóide, hirsutismo,  obesidade, 

distúrbios gonadais, etc.  guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que  possa  interferir  no  regular  andamento  do  

serviço  público;   apresentação  de  relatórios  semestrais  das  atividades  para  análise;  executar  outras  tarefas  da  mesma 

natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO AMBULATORIAL GINECOLOGISTA/OBSTETRA:Examina 

o paciente, auscultando, apalpando, fazendo toques 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.Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando 

tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde;Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia 

utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica;Colher secreções 

mamárias ou vaginais para encaminha-las a exame laboratorial;Executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo 

fragmentos dos mesmos para realizar exame anátomo-patológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica;Fazer 

cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes;Executar cirurgias 

ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações 

patológicas;Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do 

câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital;Realizar partos;executar  outras  tarefas  da  

mesma natureza ou nível de  complexidade associadas ao seu cargo. MÉDICO AMBULATORIAL NEUROLOGISTA-  Clinicar  e  

medicar  pacientes  dentro  de  sua  especialidade;   realizar  solicitação  de exames-diagnósticos  especializados  relacionados  a  

sua  especialidade;  analisar  e interpretar  resultados  de  exames  diversos,  comparando-os  com  os  padrões  normais  para 

confirmar  ou  informar  o  diagnóstico;  emitir  diagnóstico,  prescrever  medicamentos relacionados  a  patologias  específicas,  

aplicando  recursos  de  medicina  preventiva  ou terapêutica;  manter  registros  dos  pacientes,  examinando-os,  anotando  a  

conclusão diagnosticada,    o    tratamento    prescrito    e    a    evolução da    doença;   prestar   atendimento   em   urgências   

clínicas, dentro   de   atividades   afins;   

coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde  da  população;   Elaborar  

programas  educativos  e  de  atendimento  médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir responsabilidades 

sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha 

praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal;   respeitar  

a  ética  médica;  guardar sigilo das atividades inerentes as  atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que  possa  interferir  no  regular  andamento  do  

serviço  público;   apresentação  de relatórios  semestrais  das  atividades  para  análise; executar  outras  tarefas  da  mesma 

natureza ou nível de  complexidade associadas ao seu cargo. MÉDICO AMBULATORIAL ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA 
Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando tarefas 

afins;clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 

relacionados a sua especialidade;  analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais 

para confirmar ou informar o diagnóstico;  emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados  a    patologias  específicas,  

aplicando  recursos  de medicina  preventiva  ou  terapêutica; manter  registros  dos  pacientes,  examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma 

a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos  e  de  atendimento  médico-preventivo,  

voltado  para  a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa; respeitar a ética médica; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando  ao  conhecimento  do  

superior  hierárquico  informações  ou notícias  de  interesse  do  serviço  público  ou  particular  que  possa  interferir  no  regular 

andamento  do  serviço público;  apresentação  de relatórios  semestrais  das atividades para análise; executar outras tarefas da 

mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO AMBULATÓRIO OTORRINOLARINGOLOGISTA-



  
 
 
 
                                                              

Clinicar e medicar pacientes dentro da sua área de especialização, especialmente nas patologias da orelha média e nas infecções   

de   vias   aéreas   superiores;  assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;   

responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  solicitado  ou 

consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ; respeitar  a  ética  médica;  guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  serviço público ou 

particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios semestrais das atividades 

para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO 
AMBULATORIAL PEDIATRA - Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à 

especialidade  e  executando  tarefas  afins;  clinicar  e  medicar  pacientes  dentro  de  sua especialidade;  realizar solicitação de 

exames - diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o  diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever  medicamentos  

relacionados  a  patologias  específicas,  aplicando  recursos  de medicina  preventiva  ou  terapêutica;   manter  registros  dos  

pacientes,  examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar 

atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 

desenvolver indicadores de saúde da população;  elaborar  programas  educativos  e  de  atendimento  médico-preventivo, voltado  

para  a comunidade em geral; respeitar a ética médica;  apresentação de  relatórios semestrais das atividades para  análise;   

executar outras  tarefas  da mesma  natureza  ou  nível  de  complexidade  associadas ao seu cargo. MÉDICO AMBULATÓRIO 
PSIQUIATRArealizar  avaliação  clínica  e  psiquiátrica;  planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  as atividades  de  assistência  a  

saúde  mental,  intervindo  terapeuticamente  com  as  técnicas específicas  individuais  e/ou  grupais,  nos  níveis  preventivos,  

curativos,  de  reabilitação  e reinserção  social,  de  acordo  com  as  necessidades;  prestar  assistência  às  vítimas  de violência 

em  suas  famílias;  emitir  atestados  e   pareceres  sobre  as  condições  de  saúde mental  dos  pacientes; trabalhar  em  equipe  

multiprofissional  e  interdisciplinar;participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores; 

desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas famílias;  

participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que  convocado  pela  gestão  da  unidade;  participar  do  

acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário;emitir  diagnóstico 

e  prescrever  medicamentos  relacionados  à  patologias específicas; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas dentro da sua 

especialidade;  coletar  e  avaliar  dados   na  sua  área  de  atuação,  de  forma  a  desenvolver indicadores de saúde da 

população;  assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 

qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 

representante legal; respeitar a ética médica;  guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público  ou  particular  que  possa  interferir  

no  regular  andamento  do  serviço público;  executar outras tarefas da mesma  natureza  ou  nível de  complexidade  associadas  

ao  seu cargo.MÉDICO AMBULATORIAL REUMATOLOGISTA– realizar avaliação clínica em reumatologia; trabalhar em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar; participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;  atender nos domicílios 

sempre que houver necessidade; garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário; desenvolver e/ou participar de projetos 

intersetoriais que concorram para  promover a saúde das pessoas e de suas famílias; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos  

relacionados  a  patologias  específicas,  aplicando  recursos  de medicina preventiva ou terapêutica; coletar  e  avaliar  dados  na  

sua    área  de  atuação,  de  forma  a desenvolver  indicadores  de  saúde  da  população; elaborar  programas  educativos e de 

atendimento  médico-preventivo,  voltado  para  a  comunidade  em  geral;   preencher adequadamente os prontuários e todos os 

instrumentos de coleta de dados da unidade;  realizar  solicitação  de  exames-diagnósticos especializados relacionados a sua 

especialidade;  analisar e interpretar resultados de exames  diversos,  comparando-os  com  os  padrões  normais  para  confirmar  

ou  informar  o diagnóstico;manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a  conclusão diagnosticada,  o  tratamento  

prescrito  e  a    evolução   da  doença;  assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa; responsabilizar-se por qualquer  ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 

consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar  a  ética  médica;participar  de  reuniões  da  unidade  e  outras  

sempre  que convocado  pelos  superiores;   participar  de  capacitações  e  treinamentos  sempre  que necessário ou que 

convocado pela gestão da unidade; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo,  levando ao conhecimento do 



  
 
 
 
                                                              

superior hierárquico informações ou notícias  de  interesse  do  serviço  público  ou  particular  que  possa  interferir  no  regular 

andamento do serviço público; presentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 

XXI- executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas a sua área de atuação.  MÉDICO 
AMBULATÓRIO UROLOGISTA– realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata, anomalias congênitas do 

sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual masculina, doenças inflamatórias da próstata, 

estrutura e função renal, hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose, investigação da função renal, insuficiência renal aguda e 

crônica, infecções do trato urinário, infecções genitais, incontinência urinária, lesões traumáticas do sistema urogenital, litíase do 

trato urinário, tumores do trato urinário, transtornos da bexiga, da uretra e do pênis, uretrite, etc.; trabalhar em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar;  participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; atender nos domicílios 

sempre que houver necessidade;  garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário; desenvolver e/ou participar de projetos 

intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas famílias; 

 VII - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua 

área de atuação, de forma a desenvolver indica - dores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendimento 

médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de 

coleta de dados da unidade; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, 

estagiários ou voluntários; realizar solicitação de exames diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e 

interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; 

manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa;  responsábilizar-se por 

qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 

representante legal;  respeitar a ética médica; participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores;  

participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade; planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 

serviço público;  apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. TÍTULO DO CARGO: MÉDICO PLANTONISTA -Descrição 
sumária:Compreende os cargos que realizam atendimento médico, em regime de plantão, nas diversas unidades de saúde do 

Município, desenvolvendo as atribuições médicas de sua especialidade. MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL-Clinicar  e  

medicar  pacientes, atendendo as urgências e/ou emergências clínicas que ocorrerem durante seu plantão médico; assumir  

responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;  responsabilizar-se  por  qualquer  ato 

profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  

representante  legal ; respeitar  a  ética  médica;  guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  serviço público ou particular que possa interferir  no  

regular  andamento  do  serviço  público; apresentação  de  relatórios semestrais das atividades para análise; 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO PLANTONISTA 
CARDIOLOGISTA:I  -  Clinicar  e  medicar  pacientes na área de cardiologia, atendendo as urgências e/ou emergências que 

ocorrerem durante seu plantão médico;  assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  

participa;   responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  

solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;  respeitar  a  ética  médica;   guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  

serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios 

semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo.MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL- realizar as intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e 

materiais, corrigir seqüelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico.Assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos 

médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;  responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  

ainda   que  este  tenha  sido  solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;  respeitar  a  ética  médica;  

guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 



  
 
 
 
                                                              

notícias de interesse do  serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  

apresentação  de  relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA/OBSTETRA  Clinicar  e  medicar  pacientes 

na área de ginecologia/obstetrícia, atendendo as urgências e/ou emergências que ocorrerem durante seu plantão médico, 

inclusive a realização de partos -  assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  

participa;   responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  

solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;  respeitar  a  ética  médica;   guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  

serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios 

semestrais das atividades para análise;executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. MÉDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA- Clinicar  e  medicar  pacientes na área de neurologia, atendendo as urgências 

e/ou emergências que ocorrerem durante seu plantão médico; assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  

indica  ou  do  qual  participa;  responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  

este  tenha  sido  solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;   respeitar  a  ética  médica;  guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias 

de interesse do  serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público; apresentação  de  

relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo.MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA -  Clinicar  e  medicar  pacientes na 

área de ortopedia/traumatologia, atendendo as urgências e/ou emergências que ocorrerem durante seu plantão médico, inclusive 

a realização de cirurgias; assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;   

responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  solicitado  ou 

consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ; respeitar  a  ética  médica;   guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  serviço público ou 

particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios semestrais das atividades 

para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. MÉDICO 
PLANTONISTA PEDIATRA-  Clinicar  e  medicar  pacientes na área pediatria, atendendo as urgências e/ou emergências que 

ocorrerem durante seu plantão médico;  assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  

participa;   responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  

solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;  respeitar  a  ética  médica; guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  

serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios 

semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. MÉDICO PLANTONISTA ANESTESIOLOGISTA-Verificar exames e condições gerais dos pacientes no pré-operatório, 

responsabilizar-se pelo ato anestésico-cirúrgico durante a intervenção cirúrgica e no pós-operatório; monitorar as condições gerais 

do paciente durante seu plantão médico;  assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  

participa;   responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  

solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;   respeitar  a  ética  médica;  guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  

serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público; apresentação  de  relatórios 

semestrais das atividades para análise; 

VII – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO PLANTONISTA 
RADIOLOGISTA- Realizar diversos exames de imagens e execução de laudos – raios-X simples e contrastado, mamografia, 

ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética;  assumir  responsabilidades  sobre  os  

procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;   responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  

praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ;  

respeitar  a  ética  médica;   guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do  serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  

serviço  público;  apresentação  de  relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza 

ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. MÉDICO PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFISTA- Realizar diversos 



  
 
 
 
                                                              

exames ultrassonográficos gerais, e específicos, empregando técnicas específicas da medicina, a fim de promover a proteção, 

recuperação ou reabilitação da saúde.,-  assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  

participa; responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  

solicitado  ou consentido  pelo  paciente  ou  seu  representante  legal ; respeitar  a  ética  médica;   guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  

serviço público ou particular que possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público; apresentação  de  relatórios 

semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo.MÉDICO  PLANTONISTA  OFTALMOLOGISTA- Clinicar e  medicar  pacientes  dentro  de  sua  especialidade,  tais  como:  

anatomia  ocular, formação,  desenvolvimento  e  senescência  ocular,  exame  ocular,  pálpebras  e  aparelho lacrimal,  lágrimas,  

conjuntiva,  córnea,  esclerótica,  trato  uveal,  cristalino,  vítreo,  retina, glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, 

alterações oculares associadas a doenças sistêmicas,  doenças  imunológicas  do  olho,  tumores, traumatismo,  óptica  e  

refração, oftalmologia preventiva, assuntos especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.; realizar solicitação de 

exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade;  analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais  para  confirmar  ou    informar  o  diagnóstico;   emitir  diagnóstico,  prescrever 

medicamentos  relacionados  a  patologias  específicas, aplicando  recursos  de  medicina preventiva ou terapêutica;manter 

registros do s pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada,  o  tratamento  prescrito  e  a   evolução  da  

doença;   prestar atendimento em  urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, 

de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que 

indica ou do qual participa;  responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou  indicado, ainda que este tenha 

sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu  representante legal;  respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do  cargo,  levando  ao  conhecimento  do  superior  hierárquico  

informações  ou notícias  de  interesse  do  serviço  público  ou  particular  que  possa  interferir  no  regular andamento do serviço 

público; 

executar  outras  tarefas  da  mesma   natureza  ou  nível  de  complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO PLANTONISTA 
INFECTOLOGISTAI - Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de doenças  

infecciosas  e/ou  parasitárias  causadas  por vírus  e/ou  bactérias;  realizar solicitação  de  exames-diagnósticos  especializados  

relacionados  a  doenças  infecciosas  e/ou parasitárias; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com 

os padrões  normais  para  confirmar  ou  informar  o  diagnóstico;   emitir  diagnóstico, prescrever  medicamentos  relacionados  a  

patologias  específicas,  aplicando  recursos  de medicina  preventiva  ou  terapêutica;  manter  registros  dos  pacientes,  

examinando-os, anotando  a  conclusão  diagnosticada,  o  tratamento  prescrito e  a evolução  da  doença;  prestar atendimento 

em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade, de 

forma a desenvolver indicadores de  saúde  da  população;  Elaborar  programas  epidemiológicos,  educativos  e  de atendimento  

médico-preventivo,  voltado  para  a  comunidade  em  geral;  Clinicar  e medicar  pacientes  dentro  de  sua  especialidade;  

assumir  responsabilidades  sobre  os procedimentos  médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;  responsabilizar-se  por 

qualquer  ato  profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda  que  este  tenha  sido solicitado ou  consentido pelo 

paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. MÉDICO PLANTONISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA-Clinicar e medicar pacientes 

dentro da sua área de especialização, especialmente nas patologias da orelha média e nas infecções   de   vias   aéreas   

superiores; assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos médicos  que  indica  ou  do  qual  participa;   responsabilizar-se  

por  qualquer  ato profissional  que  tenha  praticado  ou  indicado,  ainda   que  este  tenha  sido  solicitado  ou consentido  pelo  

paciente  ou  seu  representante  legal ;  respeitar  a  ética  médica;  guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do  serviço público ou particular que 

possa interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios semestrais das atividades para análise; 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.MÉDICO PLANTONISTA 
PSIQUIATRA- realizar  avaliação  clínica  e  psiquiátrica;    planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  as atividades  de  assistência  

a  saúde  mental,  intervindo  terapeuticamente  com  as  técnicas específicas  individuais  e/ou  grupais,  nos  níveis  preventivos,  

curativos,  de  reabilitação  e reinserção  social,  de  acordo  com  as  necessidades;  III  -  prestar  assistência  às  vítimas  de 

violência em  suas  famílias;  emitir  atestados  e   pareceres  sobre  as  condições  de  saúde mental  dos  pacientes;  trabalhar  



  
 
 
 
                                                              

em  equipe  multiprofissional  e  interdisciplinar; participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos 

superiores;  desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde as pessoas e de suas 

famílias;  participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário  ou  que  convocado  pela  gestão  da  unidade;  

participar  do  acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário; 

emitir  diagnóstico e  prescrever  medicamentos  relacionados  à  patologias específicas;   manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em 

urgências clínicas dentro da sua especialidade;  coletar  e  avaliar  dados   na  sua  área  de  atuação,  de  forma  a  desenvolver 

indicadores de saúde da população;   assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 

responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 

consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 

particular  que  possa  interferir  no  regular  andamento  do  serviço público; executar outras tarefas da mesma  natureza  ou  nível 

de  complexidade  associadas  ao  seu cargo.TÍTULO DO CARGO: MÉDICO ESF Descrição sumária:Compreende os cargos 

que realizam atendimento médico nas diversas unidades de saúde do Município, desenvolvendo as atribuições médicas como 

emissão de diagnóstico e outros, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou terapêutica para promover a saúde e o bem 

estar do paciente.   Descrição detalhada: Desenvolver as atividades do Estratégia de Saúde da Família em sua área de 

abrangência; Realizar com efetividade as visitas domiciliares e os tratamentos indicados e prestados aos pacientes e sua 

adequação à busca dos melhores resultados clínicos; Prestar atendimento médico domiciliar e em consultório;Atuar na 

organização, coordenação e direção das atividades atinentes ao ESF; Coordenar o trabalho dos enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários e demais servidores do ESF.Cumprir as escalas de trabalho; organizar  os  serviços  de  saúde  

de   acordo  com  as  atribuições  do  cargo público; organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia, 

vigilância sanitária e epidemiológica);expedir atestados médicos;Respeitar a ética médica; guardar sigilo das atividades inerentes 

as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público 

ou particular que possa  interferir  no  regular  andamento  do  serviço  público; apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise;  executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.TÍTULO 
DO CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO:Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a planejar e executar 

programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando 

estudos, pesquisas, dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos 

animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade.Descrição detalhada:Planejar e desenvolver 

campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se 

de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes;Proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento 

de doenças dos animais, realizando exames clínicos  e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses 

animais e estabelecer a terapêutica adequada;Promover o controle sanitário da produção animal destinada à indústria e à 

comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a 

saúde individual e coletiva da população;Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 

armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita in loco, para 

fazer cumprir a legislação pertinente;Orientar empresas e/ou comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem 

animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos alimentos;Supervisionar o 

credenciamento de estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), 

orientando as empresas quanto a projetos e equipamentos adequados;Participar e/ou promover programas na área de Segurança 

Alimentar, tanto no que se refere à acessibilidade aos alimentos de origem animal quanto a qualidade sanitária desses 

produtos;Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas, para 

possibilitar a profilaxia de doenças;Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, 

roedores e zoonoses em geral;Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos, 

estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária;Treinar 

os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução 

das tarefas realizadas;Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações 

e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 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, realizando-as 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 técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. TÍTULO DO CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA- Descrição sumária:Executar 

atividades odontológicas generalizadas, realizar exames, tratamentos e perícias odonto-legais. Descrição detalhada:Realizar 

exame bucal e dentário;Elaborar diagnóstico e determinar o tratamento adequado;Fazer clínica buco-dentária, extrações, 

obturações, tratamentos de canais e abscessos, cirurgia e outros serviços;Elaborar laudos técnicos, fazer pesquisas e estudos, 

emitir parecer, dar atestados;Fazer a profilaxia buco-dentária;Realizar estudos e programas de prevenção à cárie;Registrar no 

prontuário a consulta e ou atendimento prestado ao indivíduo;Executar outras tarefas correlatas. TÍTULO DO CARGO: 
CIRURGIÃO DENTISTA ESF-Descrição sumária:Executar atividades odontológicas generalizadas, realizar exames, tratamentos 

e perícias odonto-legais. Descrição detalhada:Examinar a boca e os dentes dos alunos e pacientes em estabelecimentos do 

município, bem como na Unidade de Saúde; Fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento, 

fazer extrações de dentes, compor dentaduras, preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes, fazer 

diagnóstico das condições da boca e dos dentes dos pacientes, fazer registros e relatórios dos serviços executados, difundir os 

preceitos de saúde pública odontológicas, através de aulas, palestras, material informativo, etc; Responsabilizar-se por equipes 

auxiliares necessários à execução das atividades próprias do cargo;Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão.” TÍTULO DO CARGO:  PSICÓLOGODescrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a 

aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades desenvolvidas pelo 

município.Descrição detalhada:QUANDO NA ÁREA DE PSICOLOGIA SOCIAL:Estudar e analisar o comportamento do 

indivíduo em relação ao grupo social inerente, a fim de diagnosticar problemas e prescrever tratamento;Prestar assistência 

psicológica, individual ou em grupo, a instituições sociais;Executar treinamentos e atividades afins, para a equipe de pessoal 

envolvido na programação de trabalho;QUANDO NA ÁREA DE PSICOLOGIA CLÍNICA:Estudar e avaliar indivíduos que 

apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 

apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;Desenvolver  trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões 

normais de comportamento e relacionamento humano, tanto para distúrbios diagnosticados como leves e moderados, quanto para 

pacientes egressos psiquiátricos e que apresentem distúrbios graves.Elaborar projeto terapêutico com intervenções psicoterápicas 

individuais, grupais e/ou em oficinas terapêuticas, junto aos portadores de distúrbios psíquicos.Analisar adequadamente os 

determinantes saúde/doença mental aplicada à saúde pública, em sua heterogeneidade, focalizando não somente a etiopatogenia, 

as tensões intrapsíquicas e interpessoais, mas aquelas advindas da estrutura sócio-econômica e cultural em plano mais geral e 

amplo para elaboração de diagnósticos e pareceres técnicos.Colaborar com equipe multiprofissional, no planejamento de políticas 

de saúde, em nível de macro e microssistemas;Articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de 

programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-

os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento  de saúde;Prestar assistência 

psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de 

enfermidades;Atuar em equipe multiprofissional, no sentido de levá-la a identificar e compreender os fatores emocionais que 

intervêm na saúde geral do indivíduo;Elaborar encaminhamentos para instituições psiquiátricas aos portadores de distúrbios 

psíquicos nos períodos de crise, quando se houverem esgotado todos os recursos psicoterápicos no âmbito dos ambulatórios e 

NAPS, ou que a crise oferecer risco de vida para o doente ou terceiros;c) ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODAS AS 
ÁREAS:Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 

medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;Participar das atividades 

administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação;Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 

de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 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 do município 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;Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional.TÍTULO DO CARGO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA-Descrição 



  
 
 
 
                                                              

sumária: Atua em atividade auxiliar com o médico ortopedista realizando a confecção e retirada de imobilizações 

ortopédicas.Descrição detalhada: 
Confecção e retirada de imobilizações ortopédicas com uso de faixas, férulas, talas metálicas, malha tubular, material sintético e 

outros;Confecção e retirada de goteiras gessadas;Confecção e retirada de aparelhos gessados;Confecção e retirada de 

imobilizações ortopédicas e trações com uso de fita adesiva (esparadrapo) e outros materiais similares;Outras atividades 

correlatas. TÍTULO DO CARGO:  TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL-Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a 

realizar tarefas de orientação sobre higiene bucal à população e auxiliar na realização de trabalhos odontológicos e executar 

trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou ambiência da saúde pública.Descrição detalhada:Dispor os instrumentos 

odontológicos em local apropriado, colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao Odontólogo durante a consulta ou ato 

operatório;Preparar o paciente para consultas ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à 

assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para prevenir contaminação;Passar os instrumentos ao 

Odontólogo, posicionando peça por peça na mão do mesmo, à medida que forem solicitados, para facilitar o desempenho 

funcional;Proceder à assepsia da bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-las para o 

próximo atendimento e evitar contaminações;Manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do 

odontólogo;Orientar os pacientes sobre higiene bucal;Fazer demonstrações de técnicas de escovação;Executar ou auxiliar na 

aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental;Confeccionar modelos em gesso, bem como selecionar e preparar 

moldeiras;Participar dos programas educativos de saúde oral promovidos pela Prefeitura, orientando a população sobre prevenção 

e tratamento das doenças bucais;Elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir 

levantamentos estatísticos;Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua 

guarda;Supervisionar, de acordo com prévia orientação do superior imediato, o trabalho dos atendentes de consultórios 

dentários;Proceder à tomada e à revelação de radiografias intra-orais;Realizar procedimentos básicos de cunho odontológico nos 

pacientes tais como: remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais, inserção e condensação de substâncias 

restauradoras, polimento de restaurações e remoção de suturas;Manter estoque de medicamentos, observando a quantidade e o 

período de validade destes;Executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou ambiência da saúde pública, 

apreendendo produtos quando necessário, encaminhando-os para análise laboratorial e efetuando interdição parcial ou total do 

estabelecimento/produtos fiscalizados.Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de 

infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica;Executar e/ou participar de ações 

de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e atenção à Saúde, incluindo as relativas à 

saúde do Trabalhador e Meio Ambiente.Exercer, quando nas atividades de fiscalização, poder de polícia do Município, na área de 

saúde pública;Executar outras atividades correlatas à área de fiscalização, conforme designação superior.TÍTULO DO CARGO: 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM-Descrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto 

às tarefas simples de enfermagem e atendimento ao público, executar as de maior complexidade,  auxiliar médicos e enfermeiros 

em suas atividades específicas e executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou ambiência da saúde 

pública.Descrição detalhada: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 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;Orientar e supervisionar o 

pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-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;Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais 

de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;Executar trabalhos de fiscalização 

em atividades, produtos ou ambiência da saúde pública, apreendendo produtos quando necessário, encaminhando-os para 

análise laboratorial e efetuando interdição parcial ou total do estabelecimento/produtos fiscalizados;Expedir autos de intimação, de 

interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por 

legislação específica;Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância 



  
 
 
 
                                                              

Epidemiológica e atenção à Saúde, incluindo as relativas à saúde do Trabalhador e Meio Ambiente.Exercer, quando nas 

atividades de fiscalização, poder de polícia do Município, na área de saúde pública;Executar outras atividades correlatas à área de 

fiscalização, conforme designação superior.Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela 

conservação dos equipamentos que utiliza;Executar outras atribuições afins.TÍTULO DO CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
PLANTONISTADescrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas 

simples de enfermagem e atendimento ao público, executar as de maior complexidade,  auxiliar médicos e enfermeiros em suas 

atividades específicas e executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou ambiência da saúde pública.Descrição 
detalhada: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 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;Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de 

garantir a correta execução dos trabalhos;Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-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;Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando 

nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;Executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou 

ambiência da saúde pública, apreendendo produtos quando necessário, encaminhando-os para análise laboratorial e efetuando 

interdição parcial ou total do estabelecimento/produtos fiscalizados;Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de 

coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica;Executar 

e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e atenção à Saúde, 

incluindo as relativas à saúde do Trabalhador e Meio Ambiente.Exercer, quando nas atividades de fiscalização, poder de polícia do 

Município, na área de saúde pública;Executar outras atividades correlatas à área de fiscalização, conforme designação 

superior.Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que 

utiliza;Executar outras atribuições afins. 
TÍTULO DO CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIODescrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a desenvolver 

atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, 

para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças e executar trabalhos de fiscalização em atividades, 

produtos ou ambiência da saúde pública.Descrição detalhada:Efetuar a coleta de material, empregando as técnicas e os 

instrumentos adequados;Manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para a 

realização dos exames requeridos;Realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina, bromatológicos e outros, aplicando 

técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos;Registrar 

os resultados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações relevantes, para possibilitar a ação 

médica;Orientar e supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;Zelar pela conservação dos 

equipamentos que utiliza;Controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque para, oportunamente, 

solicitar ressuprimento;Executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou ambiência da saúde pública, apreendendo 

produtos quando necessário, encaminhando-os para análise laboratorial e efetuando interdição parcial ou total do 

estabelecimento/produtos fiscalizados;Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de 

infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica;Executar e/ou participar de ações 

de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e atenção à Saúde, incluindo as relativas à 

saúde do Trabalhador e Meio Ambiente.Exercer, quando nas atividades de fiscalização, poder de polícia do Município, na área de 

saúde pública;Executar outras atividades correlatas à área de fiscalização, conforme designação superior.TÍTULO DO CARGO: 
TÉCNICO EM RADIOLOGIADescrição sumária:Executar serviços de radiologia, como seleção e controle de filmes, operação de 

aparelhos de Raio-X e revelação de chapas.Descrição detalhada:Compreende os cargos que se destinam a executar exames 

radiológicos, sob supervisão de médico especialista, através da operação de equipamentos de raios X.Selecionar os filmes a 

serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico, e colocá-los no chassi;Posicionar o paciente 



  
 
 
 
                                                              

adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das 

chapas; Zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, instruindo-os quanto aos procedimentos que 

devem ser executados durante a operação do equipamento de raios x, bem como Tomar providências cabíveis para a proteção 

dos mesmos;Operar equipamentos de raios X, acionando os dispositivos apropriados, para radiografar a área 

determinada;Encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do filme;Operar máquina reveladora, preparando e 

utilizando produtos químicos adequados, para revelar, fixar e secar as chapas radiográficas;Encaminhar a radiografia já revelada 

ao médico responsável pela emissão de diagnóstico, efetuando as anotações e registros necessários;Controlar o estoque de 

filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição, quando 

necessário;Utilizar equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios x, para segurança da sua saúde; Zelar 

pela conservação dos equipamentos que utiliza;Executar outras atribuições afins.TÍTULO DO CARGO: TERAPEUTA 
OCUPACIONALDescrição sumária:Compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da terapia 

ocupacional visando o tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, 

promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social. Descrição 
detalhada:Preparar os programas ocupacionais destinados a pacientes confinados em hospitais ou outras instituições, baseando-

se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu 

interesse por determinados trabalhos;Planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais, 

de mecanografia, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a 

redução ou a cura das deficiências do paciente, desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu estado 

psicológico;Orientar e supevisionar a execução de trabalhos terapêuticos, supervisionando os pacientes na execução das tarefas 

prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos  programas e apressar a reabilitação;Articular-se com profissionais de serviço social 

e psicologia, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;Atender aos 

pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas terapêuticas adequadas, para contribuir no processo 

de tratamento  dos mesmos;Orientar, individualmente ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente 

para as situações resultantes de enfermidades;Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados para fornecer aos 

Médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou 

reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho;Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação;Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de 

atuação;Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município;Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  


