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ANEXO VI- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ASSISTENTE SOCIAL: Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a
profissão; executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em
seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e necessidades materias, psíquicas e de outra
ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o
tratamento e prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar outras
atribuições afins. Na área educacional: elabora planos, programas, Projetos e atividades de trabalho buscando a participação
de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para problemas identificados, interpretar, de forma diagnostica, a
problemática sócio educacional, para atuar na prevenções e tratamento de questões de origem sócio-econômica, que interfere
na saúde, aprendizagem e trabalho, promover a participação grupal, desenvolvendo consciência social, realizar atividade de
caráter educativo, recreativo, assistência a saúde e outras. Identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos atuando
no sentindo de melhorar o processo ensino e aprendizagem.
BIOQUIMICO: Investigar e procurar resolver problemas biológicos do homem, através de atentas observações, exames e
testes feitos no organismo. Realizar análises clínicas. Realizar exames e interpretar os resultados para os outros membros da
equipe médica. Desenvolver atividades em laboratórios médicos, desenvolvendo pesquisa para analisar a ligação entre a
Medicina Clínica e a científica. Executar outras atividades de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.
ENFERMEIRO: Executar ações de promoção, prevenção e recuperaçã o da saúde em nível individual e coletivo, de acordo
com os fundamentos teóricos da enfermagem e com as diretrizes do SUS, preferencialmente em unidades de saúde da família;
Participar de capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de acordo com as diretrizes do
SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, pesquisas
e outras atividades de saúde, articulando-se com as instituições para a implementação das ações, de acordo com as diretrizes
do SUS/; Participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de
recursos humanos; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da população; Realizar procedimentos clínicos de enfermagem conforme protocolos do
Município; - executar outras atribuições que forem designadas pelo responsável da unidade onde estiver lotado.
FISIOTERAPEUTA: Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação; executar ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida de grupos específicos: criança, adolescente, adultos e idoso, intervindo
na prevenção, através da atenção primária e também em nível secundário e terciário de saúde; realizar atendimento domiciliar,
quando necessário, com o objetivo de verificar as atividades da vida diária dos usuários, suas limitações e a partir daí proceder
aos encaminhamentos e orientações pertinentes à cada caso; realizar assistência fisioterapêutica coletiva e individual, com
ênfase na promoção da saúde e prevenção de danos; participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, à
implementação, ao controle e à execução de projetos e programas de ações básicas de saúde; analisar os fatores ambientais
contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais laborativos e promover ações terapêuticas preventivas a instalações de
processos que levam à incapacidade funcional laborativa; desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos
riscos de acidente de trabalho; realizar procedimentos tais como: imobilizações de fraturas, mobilização de secreções em
pneumopatas, tratamento de pacientes com AVC na fase de choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e o póscirúrgico, analgesia através da manipulação e do uso da eletroterapia; realizar atendimentos domiciliares em pacientes
portadores de enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados e encaminhar aos serviços de
maior complexidade, quando julgar necessário; orientar a família ou responsável quanto aos cuidados com o idoso, paciente
acamado, menores e portadores de necessidades especiais; desenvolver programas de atividades físicas e condicionamento
cardiorrespiratório para grupos específicos; atuar de forma integral às famílias, através de ações interdisciplinares e
intersetoriais, visando à assistência e à inclusão social das pessoas portadoras de deficiências, incapacitadas e desassistidas;
realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das
necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às equipes de saúde da família; desenvolver ações de promoção e
proteção à saúde em conjunto com as equipes de saúde da família incluindo aspectos físicos e da comunicação, como
consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas
ao autocuidado; realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos em conjunto
com as equipes de saúde da família; desenvolver ações para subsidiar o trabalho das equipes de saúde da família no que diz
respeito ao desenvolvimento infantil; acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação através de orientações,
atendimento e acompanhamento, de acordo com as necessidades dos usuários e a capacidade instalada das equipes de saúde da
família; desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimento coletivo com ações integradas aos equipamentos sociais
existentes; capacitar, orientar e dar suporte às ações dos profissionais de saúde, realizar encaminhamento e acompanhamento
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das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à saúde;
ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração
e realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas portadoras de deficiência, desempenhar outras
atividades correlatas à sua função.
CIRURGIÃO DENTISTA: Diagnosticar e avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orientar e executar tratamento
odontológico. Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança.
Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. Atender, orientar e executar tratamento odontológico. Analisar
e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de
cárie dental e doenças periodontais. Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. 6. Participar, conforme a política
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios
e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 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. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício da função.
PSICÓLOGO: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações;
elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do plano de acompanhamento individual e/ou familiar, considerando as
especificidades e particularidades de cada um; realização de visitas domiciliares as famílias acompanhadas pelos CAPS, quando
necessário; realização de encaminhamentos monitorados para a rede sócio assistencial, demais políticas públicas setoriais e
órgãos de defesa e direito; alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; participação nas
atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participação de reuniões para avaliação das
ações e resultados atingidos e para planejamento das ações aceres desenvolvidas para a definição de fluxos, instituindo rotina
de atendimento e acompanhamento dos usuários. Prestar atendimento, avaliação psicológica e realizar tratamento de
transtornos mentais (psicopatia) de munícipes, em especial aqueles vinculados a programas sociais; participar de equipes
multidisciplinares para o desenvolvimento de programas sociais do Município, emitir laudos, perícias, aconselhamento
psicológico para casais, famílias e individualmente; prestar orientação e acompanhamento nas escolas, comunidades e bairros;
prestar atendimento ao Conselho Tutelar; elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas
dos indivíduos e dos grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, procedendo a aferição desses processos para
controle de sua validade; realizar estudos e aplicações de práticas nos campos da educação institucional e da clínica psicológica;
e, desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. Prestar serviços de psicologia social
desenvolvendo terapia grupal, ações comunitárias, acompanhando as famílias restabelecendo os vínculos familiares, criando
mecanismos para o desenvolvimento intelectual indivíduo capacitando-o para o exercício dacidadania, organizar e aplicar,
testes, individuais ou coletivos, de personalidade e apitidões.Planejar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas a
projetos e trabalhos especializados no campo da psicopedagogia, bem como outras tarefas de mesma natureza e complexidade;
desincumbir-se de outras tarefas correlatas. Na área educacional: Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e
lazer, atuando na realização de pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual. Elaborar planos,
programas, projetos e atividades de trabalho; Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, educacional, da
saúde e outros, analisando os recursos e as carências sócios econômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário e das
potencialidades individuais.

PROFESSOR (TODOS) : Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança, adolescente, jovens e
adultos, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área com especialização na área de atuação; Participar do
processo de construção coletiva do projeto político pedagógico da unidade escolar;Elaborar planos de aula, manter atualizado
o diário de classe, no aspecto de frequência e registro de desempenho e conteúdo dos alunos; Participar de cursos de
treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros promovidos pela Secretaria Municipal de Educação . Elaborar e cumprir
Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar municipal;
Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar
estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento
continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e promover trabalhos
complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização dentro do ambiente escolar, para incentivar
o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos;Registrar adequadamente o
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pela secretaria municipal de educação;
Executar todas as atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a
legislação pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos,
ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas
tributárias, patrimonial, financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar
e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadoras;
auxiliar na escrituração contábil; proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes obter informações e fornecelas aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços
executados na área de sua competência, executar outras atribuições afins.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de suas áreas de qualificação; realizar
procedimento de enfermagem dentro da sua competência técnica e legal; realizar procedimentos de enfermagem na Unidade
de Saúde da Família-USF e domicílio, quando necessário, de acordo com a necessidade da população adscrita da equipe;
preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na Unidade de Saúde da Família; zelar pela
limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o controle de
infecção; realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; no nível de
sua competência, executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de educação em saúde a grupos
específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe e participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família – USF, desempenhar outras atividades correlatas
à sua função através de sistemas gerenciais e demais rotinas, realizar o controle e liberação de materiais e equipamentos do
almoxarifado, realizar emissão de relatórios de consumo e custos dos diversos materiais para os setores: administrativo,
financeiro e contabilidade. Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial
acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes de acordo com os programas de ações preventivas e curativas
de saúde, executar ações de enfermagem atendendo e preparando pacientes, aplicando injeções, vacinas, soro, curativos e
acompanhando o tratamento, conforme prescrição medica, executar tarefas de maior complexidade, auxiliar médicos e
enfermeiros em suas atividades específicos, participar nas ações de vigilância epidemiológica, coletando notificações
orientando equipes auxiliares na investigação de surtos, tabulando e analisando dados de mortalidade, observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento, a fim de
mantê‐lo em condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando‐
os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos; Preparar e servir café e
chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha;
Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao
superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao
superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis
e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções,
Ordens e Rotinas de Serviço público.

MOTORISTA (TODOS) : Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de passageiros e
cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito
porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela
conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes,
pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento
do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada;
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na
assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao
mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada;
auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o
documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.

MÉDICO: 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; 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
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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.

AGENTE EPIDEMIOLÓGICO: Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os AVE em relação à prevenção
e ao controle das endemias, combate e prevenção de endemias mediante a notificação de focos endêmicos; vistoria e detecção
de locais suspeitos; eliminação de focos; orientações gerais de saúde, de acordo com as necessidades definidas pela equipe.

ATENDENTE ODONTOLÓGICO: Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e
averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e executar tarefas
auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; - Efetuar o controle da agenda de consultas,
verificando horários e disponibilidade dos profissionais; - Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando
identificá-los averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos; - Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes,
em tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos
odontológicos; - Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração dentária; - Preparar o material
anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de brocas; - Preencher com dados necessários a ficha clínica do
paciente, após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; - Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em
bandejas para ser utilizado pelo profissional; - Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; - Preparar, acondiciona e
esteriliza materiais e equipamentos utilizados; - Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho; - Executar outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

VIGIA: Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras,
percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades, bem como executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias
de acesso estão fechados corretamente e constando irregularidades; tomar as providências necessárias no sentido de evitar
roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e
tumultos; controlar a movimentação de veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do
motorista e horáio; executar outras atribuições afins.

FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário
mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar
decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar
contribuintes; desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

DIGITADOR: Profissional responsável pela digitação de dados e informações coletadas por seus superiores. Operar em
terminal de computador inserindo dados em formulários, tabelas e fichas de atualização cadastral. Digitar e formatar ofícios,
memorandos e textos entregues por seus superiores. Zelar por sua máquina ou terminal de computador no ambiente de trabalho
e executar atividades correlatas à função.

NUTRICIONISTA: Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de
acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de
equipamentos e utensílios; Planejar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando-os ao perfil epidemiológico da clientela
atendida, respeitando os hábitos alimentares. Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; Planejar,
coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; Planejar,
implantar, coordenar e supervisionar as atividades de preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias;
Identificar clientes/pacientes portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o atendimento nutricional
adequado, coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações
culinárias; Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos,
em conformidade com a legislação vigente e outras definidas em lei;

TÉCNICO EM SAUDE BUCAL: Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em pesquisas, auxiliando
o profissional em seu atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a equipe de
saúde em nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia; - Receber os pacientes com
horários previamente marcados, identificando suas necessidades; - Realizar trabalho de escovação dentária supervisionada,
para que o público infantil consiga fazer uma higiene bucal eficaz; - Fazer aplicações tópicas de flúor e selante nos pacientes,
mediante indicação do odontólogo; - Prestar instruções aos pacientes, sobre cuidados necessários após a aplicação de flúor nos
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dentes; - Fazer o acabamento de restauração dentária, ou seja, o fechamento dos dentes; - Ministrar palestras sobre saúde bucal
com demonstração de escovação nas escolas; - Supervisionar a aplicação de flúor nas escolas; - Realizar a raspagem da placa
bacteriana; - Marcar os procedimentos realizados, na ficha de cada paciente, que assegurem uma seqüência ordenada do
trabalho - Elaborar relatório mensal dos serviços realizados na área odontológica, bem como nas aplicações de flúor; - Participar
de programas educativos de saúde bucal, transmitindo noções de higiene, prevenção e tratamento das doenças orais, para
orientar pacientes ou grupos de pacientes; - Executar tarefas de apoio, realizando testes de vitalidade pulpar e procedendo à
tomada e revelação de radiografias intra-orais para subsidiar decisões do profissional responsável; - Aplicar conhecimentos
específicos, executando a remoção de indutos, placas e tártaro supragengival, fazendo a aplicação tópica de substâncias e
realizando demonstrações de técnicas de escovagens, para contribuir na prevenção da cárie dental; - Desenvolver atividades
complementares, inserindo e condensando substâncias restauradoras, confeccionando modelos, polindo restaurações,
removendo suturas, preparando moldeiras e substâncias restauradoras e de moldagens, para contribuir em atividades próprias
do consultório; - Colaborar em levantamentos e estudos epidemiológicos, coordenando, monitorando e anotando informações
para colaborar no levantamento de dados e estatísticas; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; - Executar
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio
de ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade com os princípios e diretrizes
do SUS; estende, também, o acesso da população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção
da cidadania Possibilitar uma proposição qualitativa de suas ações e evidenciando um perfil profissional que concentra
atividades na promoção da saúde, seja pela prevenção de doenças, seja pela mobilização de recursos e práticas sociais de
promoção da vida e cidadania ou mesmo pela orientação de indivíduos, grupos e populações, com características de educação
popular em saúde e acompanhamento de famílias. Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a
comunidade (micro área) e a Equipe da Estratégia da Saúde da Família.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Orientar, coordenar e articular as atividades dos serviços; informar e submeter a
despacho superior os assuntos relativos aos serviços e todos aqueles cuja tramitação lhes compete assegurar; distribuir o pessoal
pelos Serviços e zelar pela sua disciplina; assegurar a necessária coordenação entre os Serviços de apoio de unidade; secretariar
os órgãos comuns, preparar as decisões aí tomadas e assegurar a elaboração das correspondentes atas, sempre que tais órgãos
não disponham de Secretário próprio, como tal designado nos termos legais e ou regimentais; coordenar os projetos destinados
à modernização e simplificação administrativa dos serviços.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além
de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico;
fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar tarefas referentes à
conservação e aplicação de vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar
testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de
enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de
desinfecção e esterilização. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente
ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde.
Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao
cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos
programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes. Participar dos
procedimentos pós-morte. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
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