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ANEXO II
Concurso Público para Provimento de Vagas
do Quadro Efetivo de Nível Fundamental,
Médio e Superior - 2010
BASEADO NA LEI N.º 174/2010 DE 13 DE MAIO DE 2010

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS

Auxiliar de Serviços
Gerais

Merendeira

Vigilante

Motorista I

ATRIBUIÇÕES
Executar atividades e serviços gerais envolvendo orientação e execução de serviços operacionais
semiqualificados de infraestrutura, conservação de limpeza, jardinagem e outros serviços afins.
Como: Entregar e receber pequenas encomendas, cartas e documentos; Orientar o recebimento de
correspondências e seu encaminhamento a protocolo e arquivo; varrer lavar pisos e encerar
quando for o caso; limpar paredes, máquinas, móveis, instalações sanitárias, carpetes, lustres,
áreas e pátios; abrir valetas, tapa buracos, fazer desentupimento, limpar meio-fios e calhas, limpar
a reparar estradas e bueiros; marcas campos, colocar e retirar redes e bandeirolas; remover lixos e
detritos, desinfetar bens moveis e imóveis , lavar e limpar veículos ; plantar, zelar, adubar,
pulverizar combatendo pragas e mosquitos, regar, podar, cortar árvores , gramas, flores e
hortaliças; preparar canteiros, viveiros, sementes e mudas; colocar e retirar placas de sinalização;
transportar e carregar material de um local para outro, preparar e servir café e assemelhados;
desempenhar outras tarefas semelhantes.
Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando alimentos,
preparando refeições e distribuindo-as para atender o programa alimentar de estabelecimentos
educacionais e outros. Como: Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessário ao preparo da
merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas
para obter melhor aproveitamento dos produtos; selecionar os ingredientes necessários ao prepara
das refeições, com classificação e medidas de acordo com o cardápio do dia; observar as normas
de asseio e higiene, tempero e preparo de acordo com a orientação do programa alimentar;
distribuir as refeições conforme rotinas estabelecidas pelo programa alimentar; avaliar a aceitação
dos comensais; efetuar controle dos materiais utilizados, inclusive controle da vasilhames;
receber e conservar assear louças e vasilhames após as refeições; manter a ordem higiene e
segurança no ambiente de trabalho, observando normas para prevenir acidentes; desempenhar
outras tarefas semelhantes.
Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais. Exercer vigilância em locais
previamente determinados, realizar rondas de inspeção em intervalos determinados, adotando
providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins,
materiais sob a sua guarda, etc., controlar a entrada de saída de pessoas e veículos pelos portões de
acesso sob a sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso, verificar
se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas, investigar quaisquer
condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados,
levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada,
acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de sua s funções, exercer outras tarefas
afins.
Dirigir automóveis de passeio, furgão ou similar, acionando os comandos de marcha e direção e
conduzindo-os em trajetos determinados de acordo com a regras de transito e as instruções
recebidas, para efetuar o transporte de funcionários, autoridades, entrega e recolhimento de cargas
e transporte de doentes em veículos especializados. Dirigir, com documentação necessária os
veículos sobre sua responsabilidade utilizando-os no transporte de pessoas ou cargas; manter o
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Motorista de Veículos
de Transporte
Escolar

Operador de
Máquina
Motoniveladora
(Patrol)

Tratorista

Jardineiro

veículo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando op seu abastecimento e controle
de consumo; verificar e manter em perfeita condições o funcionamento do sistema elétrico;
verificar a manter a calibragem dos pneus, nível do óleo e outros itens de manutenção; executar
pequenos reparos de emergência; respeitar as leis de transito e as ordens de serviços recebidas;
recolher à garagem o veículo quando concluído o serviço e/ou terminar o expediente de trabalho;
submeter-se a exames legais quando for exigidos; zelar pela limpeza e conservação do veículo;
cumprir com a regulamentação do setor de transporte; completar a água da radiador e verificar o
grau de densidade e nível da bateria; executar outras tarefas que contribuam, direta ou
indiretamente para o bom desempenho de suas atividades ou a critério do encarregado;
desempenhas outras tarefas semelhantes.
Descrição Analítica: Conduzir-se com atenção e urbanidade; apresentar-se corretamente trajado e
identificado; colaborar com a fiscalização da SMT e dos demais órgãos incumbidos de fiscalizar o
transporte; prestar informações necessárias aos usuários; dirigir o veículo de modo a não
prejudicar a segurança e o conforto dos usuários; manter velocidade compatível com o estado as
vias, respeitando os limites legais; evitar freadas bruscas e outras situações propícias a acidentes;
não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as portas e saídas de emergência; não fumar
quando na direção; não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos intervalos da jornada ou antes
de assumir a direção; recolher o veículo à garagem, quando ocorrerem indícios de defeito
mecânico que possa pôr em risco a segurança dos usuários; diligenciar a obtenção de transporte
para os usuários, em caso de avaria e interrupção da viagem; prestar socorro aos usuários feridos
em caso de acidente; respeitar os horários programados; dirigir com cautela, em especial à noite e
em dias de chuva ou de pouca visibilidade; atender os sinais de parada nos pontos estabelecidos;
não abastecer o veículo, quando com passageiros; recusar o transporte de animais, plantas de
médio e grande portes, material inflamável ou corrosivo e outros materiais que possam
comprometer a segurança e o conforto dos usuários; providenciar a imediata limpeza do veículo,
quando necessário; respeitar as normas disciplinares e determinações de fiscalização, dirigir e
conservar automóveis e ônibus urbano além de outros veículos destinados ao transporte de
escolar; ter disponibilidade para entrega de documentos na repartições públicas e outros órgãos,
quando necessário; recolher os veículos para garagem quando concluído o serviço do dia; manter
os veículos em prefeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela
conservação dos veículos que lhe foram confiados; providenciar o abastecimento do combustível,
água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento
dos veículos; exercer tarefas correlatas ao cargo.
Operar máquinas rodoviárias, tais como: motoniveladora (Ptrol) pá carregadeira, trator de esteira,
retroescavadeira e similares. Operar motoniveladora (patrol), retroescavadeira, pá carregadeira e
tratores de esteira com os respectivos implementos; efetuar o engate e regulagem dos
equipamentos; efetuar a manutenção preventiva e abastecimentos dos equipamentos, tais como:
lubrificação, calibragem de pneus, troca de óleo e limpeza dos filtros; efetuar limpezas em local de
obras; abrir valas e valetas para montagem de adutores e esgoto; proceder a regulagem dos
mecanismo de controle, estabelecendo a velocidade de erosão e realizando os outros ajustes
pertinentes; por a máquina em funcionamento, acionando os comandos eletrônicos ; fazer as
modificações necessárias na regulagem da máquina para o bom andamento dos serviços;
desempenhar outras tarefas semelhantes.
Operar trator de pneus e respectivos implementos; efetuar a manutenção preventiva e
abastecimentos dos equipamentos; lubrificação, calibragem de pneus; dar suporte na poda de
árvores; preparar terras para os micros e pequenos produtores até o limite de um (01) alqueire;
auxiliar na coleta do lixo domiciliar, retirar entulhos das vias públicas; fazer as modificações
necessárias na regulagem dos equipamentos; arrastar madeiras na construção de pontes e mataburros na zona rural; retirar animais mortos das vias públicas; desempenhar outras tarefas
compatíveis.
Compreende as tarefas que se destinam às áreas verdes da zona urbana, confecção de viveiros e
cultivo de mudas destinadas ao embelezamento das vias urbanas, praças e jardins e demais
atribuições inerentes ao cargo.
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Instrutor Técnico
Profissional

Agente de Serviços
Urbanos

Instruir os alunos de curso de aprendizagem na execução das práticas operacionais, especificas de
tarefas na área de digitação, corte de costura, pintura em tecidos, tricô e bordados, orientado-os na
técnicas de utilização de instrumentos, máquinas e aparelhos, para habilitá-los ao desempenho das
atividades especificas na sua área de atuação. Como: Ministrar aulas teóricas e práticas;
acompanhar a aprendizagem aplicando testes teóricos e práticos; zelar pela disciplina dos alunos;
acompanhar e supervisionar os trabalhos de cada um apontando e corrigindo falhas, para assegurar
a eficiência da aprendizagem, aplicando métodos de aferição, adequados aos tipos de práticas
especificas, para verificar o aproveitamento e grau de qualificação dos alunos; desenvolver
atividades voltadas para o esporte tais como: futebol, futsal, basquete, vôlei, ministrando
treinamentos para as categorias, juvenil,, infanto-juvenil, júnior e demais categoria de base,
inclusive junto as escolas municipais, através de escolinhas, com o objetivo de formar atletas nas
diversas categorias, dando-lhes formação de caráter moral, cívico e priorizando a freqüência
regular à escola, condição necessária para participar das atividades esportivas; desenvolver outras
atividades semelhantes.
Compreende as tarefas que se destinam a fazer na limpeza da cidade, varrer as ruas e avenidas,
poda de árvores, coletar os entulhos colocados nos logradouros públicos, limpar os lotes baldios
evitado a proliferação de focos do mosquito da Dengue, colaborar quando necessário na coleta do
lixo, manter sempre limpos e pintados os meio-fios das ruas e avenidas pavimentadas, vistoriar
periodicamente as calçadas nas quais existem fossas, e caso seja constatada irregularidade levar ao
conhecimento do Secretário de Urbanismo e Habitação; desempenhar com presteza as demais
atribuições inerentes ao cargo para manter a limpeza e a higiene da cidade.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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CARGOS
Office Boy

Técnico em
Enfermagem

Técnico em
Raio X

Agente de Doenças
Endêmicas e
Epidemiológicas

ATRIBUIÇÕES
Desempenhar os serviços internos e externos. Como: Executar as tarefas dando suporte aos vários
setores da administração, entregar correspondências, avisos e convites, tirar fotocópias no recinto
interno ou fora dele, buscar e colocar correspondências no correio, desempenhar todas as
atividades burocráticas externas a serviço dos vários setores da administração, desenvolver outras
tarefas semelhantes.
Atenção básica/primária à saúde. Participar efetivamente das atividades para a definição do
diagnóstico de saúde da comunidade/município, planejamento, execução, avaliação e divulgação
dos dados; Participar efetivamente de reunião avaliativa mensal dos indicadores de saúde,
objetivando intervir oportunamente, com vista ao alcance das metas pactuadas; Participar
efetivamente da elaboração do Plano Anual de Trabalho da Equipe de Saúde da Unidade
Básica, o qual deverá ser acompanhado mensalmente pela equipe; Realizar visitas domiciliares;
Prestar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação
para a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos
Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; Gerenciar, coordenar,
supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas pela enfermagem; Executar as ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Executar
no nível de sua competência, assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na unidade e no domicílio e na comunidade;
Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica,
definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001/02; Aliar a atuação clínica
à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos específicos: idoso,
hipertenso, diabético, gestante, mãe, planejamento familiar, saúde mental e outros; Planejar e
executar ações voltadas para a capacitação do agente comunitário de Saúde, de auxiliares/técnicos
de enfermagem e do pessoal de limpeza com vistas ao melhor desempenho de suas funções;
Capacitar o agente comunitário de saúde para implantar e implementar a planilha de
acompanhamento do estado vacinal dos membros da família (item 5.7); Capacitar os auxiliares
e/ou técnicos de enfermagem (inclusive os da sala de vacinas), recepcionistas e/ou
atendentes/agentes administrativos e pessoal da limpeza para implantação e implementação de
normas e rotinas da unidade de saúde, tendo em vista a reorganização dos serviços e ao
cumprimento da legislação sanitária vigente.
Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos técnicos
sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes,
chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara – seleção de exames,
identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico – administrativo
– registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Conduta ética dos
profissionais da área de saúde
Executar tarefas de combate as endemias. Como: Executar tarefas de combate as doenças
endêmicas e epidêmicas como a dengue, doenças de chagas, malaria, tracoma, febre amarela, bem
como os seus agentes proliferadores,efetuar controle de fichas de visitas e trabalhos executados,
participar de atividades de educação em saúde orientar os moradores dos municípios referente ao
combate as doenças, execução de programas de execução para a saúde, executar outras tarefas
afins.
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Recepcionista /
Telefonista

Auxiliar de
Secretaria

Auxiliar
Administrativo II

Fiscal de Obras e
Posturas

Agente Comunitário
de Saúde

Operar mesas e aparelhos telefônicos, estabelecer, comunicações internas, locais e interurbanas,
vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos, receber chamadas para atendimento
urgentes de ambulância, comunicando-se através do radio, PABX, registrando dados de controle,
prestar informações relacionadas com a repartição, responsabilizar-se pela manutenção e
conservação do equipamento utilizado, recepcionar o publico, encaminhando aos respectivos
setores, prestar informações, agendar reuniões, preencher fichas e cadastros diversos, digitar
avisos,ofícios envelopes etc., e outras tarefas afins.
Cumprir as leis do ensino vigentes, bem como as determinações regimentais de ensino; cumprir os
editais de matrícula, subscrever atas e outros documentos escolares; conhecer toda a legislação
referente ao ensino; manter em dia a escrituração de livros, fichas e documentos relativos ao
pessoal discente; impedir a retirada de qualquer documento constante no arquivo da Escola, exceto
nos casos previstos por Lei; organizar e manter em dia as pastas de arquivos e coletânea de Leis,
regulamentos, diretrizes, ordem de serviço, ofícios e outros documentos; rever todos os
expedientes a serem submetidos à assinatura do diretor; analisar a documentação do aluno para
identificar os casos de irregularidades da vida escolar e/ou necessidade de adaptação; encaminhálos ao setor competente para regularização; organizar e ter sob sua guarda, os fichários e os
arquivos escolares, zelando peoa sua ordem e conservação, de modo que possam ser consultados a
qualquer momento; comparecer sempre que solicitado às atividades organizadas pela Escola em
que estão lotados e pela Secretaria de Educação; desempenhar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na sua esfera de competência.
Executar atividades de apoio administrativo, técnico operacional de nível médio, compreendendo
a execução auxiliar relativas a aplicação de normas legais e regulamentares, referentes a
administração em geral. Como: Auxiliar na execução de tarefas de controle do patrimônio, de
recursos humanos e outras ligadas as atividades meio e fim do órgão; auxiliar na implantação e
execução de normas, regulamentos, manuais, roteiros de serviços; colaborar na elaboração de
relatórios, na preparação de gráficos, coleta de dados e minutar documentos; sugerir medidas qie
visem a simplificação do trabalho por ele executado; auxiliar na elaboração e conferência de
listagem, dados, notas, faturas e documentos; auxiliar na elaboração de mapas, demonstrativos e
levantamentos; operar máquinas, equipamentos eletrônicos, computadores das secretarias em
geral; executar tarefas de digitação; controlar externamente o andamento de processos e
documentos; efetuar registros em livros, fichas e formulários; auxiliar no cadastro de bens móveis
e imóveis; rascunhar e redigir ofícios, certidões, declarações, despachos, atas e outros
documentos; auxiliar nos processos licitatórios e nas pesquisas de materiais; desempenhas outras
tarefas semelhantes.
Fiscalizar, sob supervisão de profissional competente, as obras em andamento no município,
verificar se as construções estão de acordo com as plantas aprovadas pela prefeitura, fiscalizar
reformas e demolições de prédios, exercer a repressão ás construções clandestinas, fiscalizar
serviços de instalações, ampliações e reformas nas redes de água e esgoto,providenciar, de
conformidade com a autoridade competente, o embargo de obras iniciadas sem aprovação ou em
desconformidade com a planta aprovada, lavrar autos de infração, informar processos relacionados
com as respectivas atividades realizar vistoria final para concessão do habite-se, apresentar
relatórios das atividades desempenhadas, executar outras tarefas afins.
Realizar mapeamento de sua área de atuação, cadastrar as famílias e atualizar permanentemente
esse cadastro, identificar indivíduos e família expostos a situações de risco, orientar as famílias
para utilização adequada dos serviços de saúde, realizar ações e atividades no nível de sua
competência nas áreas prioritárias de atenção básica, realizar por meio de visitas domiciliares
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade, informar aos demais
membros da equipe obre situação das famílias acompanhadas, desenvolver ações de educação e
vigilância à saúde com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças, promover a
educação e a mobilização comunitária visando desenvolver ações e melhorias do meio ambiente,
desenvolver outras atividades pertinente a função.
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGOS
Assistente Social

Médico Clínico Geral

Odontólogo

ATRIBUIÇÕES
Compreende as tarefas destinadas a executar trabalho de assistência social através de triagens,
pesquisas, acompanhamento de pessoas, visitas domiciliares para obtenção de informações
sócioeconômicas sobre as condições de vida da comunidade, execução de projetos com objetivos
sociais, acompanhamento mensal das famílias carentes fluindo suas necessidades vitais, executar
outras tarefas semelhantes.
ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE; Lei de Regulamentação da profissão de Médico.
Sistema Único de Saúde, Leis n.° 8.080/90 e 8.142 – diretrizes e competências. Bases para o
controle de enfermidades. Participar efetivamente das ações de diagnóstico da comunidade
planejamento, execução, avaliação e divulgação dos dados. Participar efetivamente de reunião
avaliativa mensal dos indicadores de saúde, objetivando intervir oportunamente, com vista ao
alcance das metas pactuadas. Participar efetivamente da elaboração do Plano Anual de Trabalho
de Trabalho da Equipe de Saúde da Unidade Básica, o qual deverá ser acompanhado mensalmente
pela equipe. Participar da elaboração do cronograma de atividades semanais que contemple as
ações na UBS e na comunidade. Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas
prioritárias da Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS
2001/01. Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva. Fomentar e participar da criação e
manutenção de grupos específicos, como: Gestantes, adolescentes, mães, hipertensos, diabéticos,
saúde mental e outros. Realizar pronto atendimento médico nas urgências e emergências.
Encaminha o usuário aos serviços de maior complexidade, quando necessário, e assegurar a
continuidade do tratamento na UBS, por meio de referência/contra-referência e acompanhamento.
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias. Indicar internação hospitalar. Solicitar exames
complementares. Verificar e atestar óbito. Prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias
inerentes à especialidade. Código de Ética Profissional. Dor torácica aguda. Pneumonias
comunitárias. Asma brônquica. Bronquite crônica. Efizema pulmonar. Insuficiência cardíaca
congestiva. Infecção de trato urinário. Litíase urinária. Mono e poliartrites agudas. Sinusites,
amigdalites, otites. Síndromes diarréicas agudas. Doença ulcerosa péptica. Síndrome de abdome
agudo. Hemorragia digestiva. Doença cérebro vascular. Complicações agudas da diabetes
mellitus. Meningites. Antibioticoterapia. Doenças sexualmente transmissíveis. Hipertensão arterial
sistêmica. Insuficiência cardíaca congestiva. Diabetes mellitus. Infecção urinária. Poli artrites.
Diarréias. Gastrites e doenças ulcerosas pépticas. Hepatites. Infecções respiratórias. Doenças
bronco-pulmonares obstrutivas. Anemias. Ansiedade e depressão.
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita;
participar efetivamente das atividades para a definição do diagnóstico de saúde da
comunidade/município, planejamento, execução, avaliação e divulgação dos dados; participar
efetivamente de reunião avaliativa mensal dos indicadores de saúde, objetivando intervir
oportunamente, com vista ao alcance das metas pactuadas; participar efetivamente da elaboração
do Plano anual de Trabalho da Equipe de Saúde da Unidade Básica, o qual deverá ser
acompanhado mensalmente pela equipe; realizar visita domiciliar; realizar procedimentos clínicos
definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 e na Norma
Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS 2001/02); realizar o tratamento integral, no
âmbito da atenção básica para a população adscrita; encaminhar e orientar os usuários que
apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências odontológicas;
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na
conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de
sua competência; executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento
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Psicólogo

Enfermeiro

local; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar
e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde
da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; planejar e executar
ações voltadas para a capacitação do agente comunitário de Saúde, de ACD/THD e do pessoal de
limpeza com vistas ao melhor desempenho de suas funções; supervisionar o trabalho
desenvolvido pelo THD e o ACD; capacitar os auxiliares e/ou técnicos de enfermagem (inclusive
os da sala de vacinas), recepcionistas e/ou atendentes/agentes administrativos e pessoal da limpeza
para implantação e implementação de normas e rotinas da unidade de saúde, tendo em vista a
reorganização dos serviços e ao cumprimento da legislação sanitária vigente, fazer os trabalhos de
prevenção de acordo o PSFF (Programa de Saúde da Família), fazer diagnóstico e tratamento das
doenças e lesões da polpa dentária e dos tecidos periapicais, empregando procedimentos clínicos,
para proporcionar a conservação dos dentes, restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios
clínicos para manter a validade pulpar; realizar procedimentos cirúrgicos, efetuando remoções
parciais ou totais do tecido pulpar para a conservação do dente; executar tratamento dos tecidos
periapicais, fazendo cirurgia ou cartilagem apical, para proteger a saúde bucal, fazer tratamento
biomecânico na luz dos condutores radiculares, empregando instrumentos especiais e
medicamentos para eliminar o gemes causadores de processos infecciosos periapical; infiltrar
medicamentos anti-sépticos, antibióticos e detergentes no interior dos condutores infectados,
utilizando instrumental próprio, para eliminar o processo infeccioso; executar vedamento dos
condutos radiculares, servindo-se de material obturante, para restabelecer a função dos mesmos ;
executa outras tarefas afins.
Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas e administrativas
voltadas ao recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, com vistas a suprir
as necessidades da administração pública, auxiliando-a a se tornar eficiente e eficaz, respeitados
os regulamentos do serviço. Atendimento psicológico e trabalho comunitário. Psicologia Social e
Cidadania. Psicologia Social e Comunitária e o atendimento psicológico às crianças e aos
adolescentes. Psicologia e práticas sociais no campo da atenção psicossocial. A psicologia da
saúde – fundamentos e práticas. O lugar da Saúde Mental na Saúde. Atenção Psicológica a
crianças e adolescentes. Atenção psicológica ao uso de drogas.
Lei do exercício profissional: Lei no 7498/96, alteração do seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto no
94406/87. Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução
COFEN no 195/97. Direitos da criança e do adolescente. Anatomia e fisiologia dos órgãos e
sistemas. Ciclo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Procedimentos de assepsia:
noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e
esterilização. Fundamentos de enfermagem pediátrica: higiene e conforto, sinais vitais, curativo,
sondagem, bandagem, terapêutica medicamentosa,, alimentação, hidratação e cuidados com a
respiração, cuidados relacionados às eliminações, cuidados com feridas. Coleta de materiais para
exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem às doenças prevalentes na infância: afecções
respiratórias, diarréia, desidratação, desnutrição. Cuidados de enfermagem nas urgências e
emergências pediátricas: parada cárdio-respiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico,
queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias. Imunização: esquema básico
de imunização recomendado pelo Ministério da Saúde, doenças preveníeis por imunização, rede
de frios. Cuidados de enfermagem no pré-natal, parto, puerpério. Aleitamento materno. Métodos
contraceptivos voltados a mulher adolescente. Cuidados ao recém-nascido. Participar efetivamente
das atividades para a definição do diagnóstico de saúde da comunidade/município, planejamento,
execução, avaliação e divulgação dos dados; Participar efetivamente de reunião avaliativa mensal
dos indicadores de saúde, objetivando intervir oportunamente, com vista ao alcance das metas
pactuadas; Participar efetivamente da elaboração do Plano Anual de Trabalho da Equipe de
Saúde da Unidade Básica, o qual deverá ser acompanhado mensalmente pela equipe; Realizar
visitas domiciliares; Realizar procedimentos de enfermagem no nível de sua competência legal e
técnica, nos diferentes ambientes da unidade básica de saúde (UBS), no domicílio e na
comunidade, conforme o plano de trabalho da equipe, inclusive os atendimentos de urgência e
emergência; Realizar atividades de pré-consulta (aferição de peso/altura/pressão arterial e
temperatura) em todo o ciclo de vida e anotando nas fichas e prontuários, identificando e
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Fisioterapeuta

Farmacêutico

Professor

encaminhando para consulta médica os casos que necessitem de pronto atendimento; Realizar a
pós – consulta, fazendo orientações para o auto-cuidado, encaminhamentos às referências quanto
indicado, administração de medicamentos, retorno, etc; Preparar e/ou orientar o usuário para a
realização de exames e tratamentos; Zelar pela limpeza e a organização do material, de
equipamentos e de dependências da UBS, objetivando o controle de infecção; Realizar a busca
ativa de casos, como tuberculose, hanseníase, doença infecto-contagiosa e outras de interesse
epidemiológico; Participar da elaboração do diagnóstico de saúde da comunidade, avaliação e
atualização anual; Realizar visita domiciliar para realização de procedimentos, orientações e/ou
acompanhamento de pacientes em internação domiciliar; Participar da reunião mensal de
avaliação dos indicadores, com vistas ao alcance das metas pactuadas; Executar no nível de suas
competências, assistência e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de
educação em saúde aos grupos específicos: gestante, mãe, família de risco, hipertenso, diabético,
adolescente, idoso e outros, na unidade e na comunidade; Realizar reuniões/técnicos de
enfermagem atuarão sob a supervisão e responsabilidade técnica do enfermeiro, conforme
legislação vigente do COFEN/COREN.
Realizar testes musculares, funcionais de amplitude articular de verificação cinética e
movimentação; pesquisa de reflexos; provas de esforços e de atividades; identificar o nível de
capacidade funcional dos órgãos afetados; exercer suas atribuições conforme lei do seu exercício
profissional, desenvolver outras atividades pertinentes à função de fisioterapeuta junto ao Hospital
Municipal e em domicilio nos casos de pacientes de idade avançada e difícil locomoção.
Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades técnicoadministrativas relacionadas à área de farmácia; armazenamento e distribuição dos medicamentos,
respeitadas a formação, respeitar e fazer respeitar a legislação profissional e os regulamentos do
serviço; zelar pelo estoque de medicamentos, observando indicação e validade; desempenhar
outras atividades pertinentes à área.
Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da Escola; Orientar a
aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem;
contribuir para o aprimoramento da qualidade do Ensino. Como: Elaborar e cumprir o plano de
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Levantar e interpretar os dados relativos à
realidade de sua classe; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer os mecanismos de
avaliação; Implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Participar de
atividades extra-classe; Realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidos; Colaborar com atividades e articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Integrar órgãos complementares da Escola com as famílias e a
comunidade; Integrar órgãos complementares da Escola; executar tarefas afins com a Educação.
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