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ANEXO II

Concurso Público para Provimento de Vagas
do Quadro Efetivo de Nível Fundamental,
Médio e Superior - 2010

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGOS
Gari

Vigilante

Motorista

ATRIBUIÇÕES
Executar as tarefas e trabalhos relacionados com a manutenção e limpeza de áreas públicas urbanas tais
como: coleta de lixo domiciliar e hospitalar, coleta de saldo de varrição, varrição de vias e logradouros
públicos, roçagem, capina e remoção de entulho.

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.
Descrição Analítica: Conduzir-se com atenção e urbanidade; apresentar-se corretamente trajado e
identificado; colaborar com a fiscalização; 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 das 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 por 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
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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 perfeitas 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.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

CARGOS

Técnico em
Enfermagem

Agente de Endemias

Agente Comunitário
de Saúde

ATRIBUIÇÕES
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; 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.
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.
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

ATRIBUIÇÕES

Assistente Social

Médico Clínico Geral

Odontólogo

Psicólogo

Compreende as tarefas destinadas a executar trabalho de assistência social através de triagens,
pesquisas, acompanhamento de pessoas, visitas domiciliares para obtenção de informações
socioeconômicas 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 a 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.
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita;
Realizar os 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); Realizar
o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; Encaminhar e
orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
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, aliado a atuação clínica à saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento
local; Coordenar ações coletivas voltadas para 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; Supervisionar o
trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD
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.
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CARGOS

Enfermeiro

Nutricionista

Farmacêutico

Bioquímico

Professor

ATRIBUIÇÕES
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. 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
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.
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); organizar,
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário;
participar de programas de educação nutricional; ministrar cursos. Atuar em conformidade ao
Manual de Boas Práticas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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.
Realizar colheita, exames laboratoriais, conservação e transporte de material de interesse clínico,
estabelecer rotinas microbiológicas dentro dos padrões técnicos científicos vigentes, dar suporte à
Vigilância Epidemiológica no diagnóstico de Doenças de Notificação Compulsória, determinar a
sensibilidade às drogas antimicrobianas, executar outras atividades afins.
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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