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ANEXO VI- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

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. 
AGENTE DE ENDEMIAS: Realizar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e 

infectocontagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores, inclusive, se for 

o caso, fazendo uso de substâncias químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor da instância local realizando 

vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. 

Inspeção cuidadosa de caixas d´água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto 

à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Trabalhar de forma integrada às 

equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e trabalhando sempre em 

parceria no objetivo de promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. 
ASSISTENTE JURIDICO: Atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, 

assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de certidões, pareceres, execução, conferência e redação de 

documentos; conferência de expediente diversos; laudos ou informações e execução de tarefas de natureza e grau 

de complexidade correlatos na área Administrativa e Juridica, como recursos humanos, atendimento ao público, 

administração de contratos e licitações, controle de orçamento; ou na área Jurídica – com análise de processos, 

elaboração de laudos e pareceres que necessitam de conhecimentos jurídicos. 
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. 

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 fornece-las 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. 

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 
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com boa aparência; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço 

público. 

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. 

 

ENFERMEIRO PSF: 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. 

ENGENHEIRO CIVIL: Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; elaborar estudos, planejamentos, projetos 

e especificações em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais 

e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 

prestar assistência, assessoria e consultoria.  Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 

técnico.  Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica.  Elaborar orçamentos.  

Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade.  Executar e fiscalizar obras e serviços 

técnicos; conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção.  Elaborar projetos, 

assessorando e supervisionando a sua realização.  Orientar e controlar processo de produção ou serviço de 

manutenção.  Projetar produtos; instalações e sistemas.  Pesquisar e elaborar processos.  Estudar e estabelecer 

métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal.  

Utilizar recursos de informática.  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional. 

FARMACEUTICO: Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; Desenvolver, em 

colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde; Participar do planejamento e da avaliação da 

farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, 

frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que o mesmo tenha condições 

de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos; Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos 

aspectos legais e técnicos; Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da 

equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da 

farmacoterapia do paciente; Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais 

membros da equipe de saúde; Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente 

adequado, que garanta a privacidade do atendimento; Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e 

sintomas, com o propósito de prover cuidado ao paciente; Acessar e conhecer as informações constantes no 

prontuário do paciente; Organizar, interpretar e, se necessário, resumir os dados do paciente, a fim de proceder à 

avaliação farmacêutica; Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade 

de monitorar os resultados da farmacoterapia; Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente, como 

instrumento para individualização da farmacoterapia; Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos, por meio de 

dados de farmacocinética clínica; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

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; 
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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 pós-cirúrgico, 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 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. 

FONOAUDIOLOGO: Elaborar e utilizar instrumentos de avaliação neuropsicológica para fins exclusivos de 

diagnóstico fonoaudiológico, bem como para habilitação e reabilitação das funções cognitivas envolvidas no 

processo da comunicação humana. executar atividades relacionadas à saúde do trabalhador;integrar equipes de 

prevenção de agravos, promoção, preservação e conservação da saúde e valorização do trabalhador;integrar equipes 

de vigilância sanitária e epidemiológica;realizar diagnósticos e prognósticos fonoaudiológicos;promover ações 

fonoaudiológicas, com o objetivo de auxiliar na readaptação profissional ao trabalho;notificar o Sistema Único de 

Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), os agravos de notificação 

compulsória relacionados à saúde do trabalhador associados aos distúrbios fonoaudiológicos;emitir a Comunicação 

de Acidente de Trabalho (CAT) para aqueles trabalhadores regidos tanto pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT/1943) quanto pelo regime estatutário;promover processos de educação permanente de profissionais ligados 

à saúde do trabalhador;desenvolver ações voltadas à assessoria e à consultoria fonoaudiológicas junto à saúde do 

trabalhador;realizar e divulgar estudos e pesquisas científicas que contribuam para a formação e a consolidação da 

atuação fonoaudiológica no âmbito da saúde do trabalhador;participar das Comissões Intersetoriais de Saúde do 

Trabalhador em instâncias de Controle Social. 
MÉDICO PSF: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento 

humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF 

e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); 

Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias 

ambulatoriais, pequenas urgências clínicocirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, 

quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e 

contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, 

proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação 

Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da USF. 
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MEDICO PSIQUIATRA: Realizar avaliação, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais; avaliar critérios para 

regime de tratamento em regime ambulatoriais; preencher relatórios para usuários com necessidade de medicações 

não padronizadas; elaborar laudos e relatórios psiquiátricos para os diversos setores; realizar visitas domiciliares 

em equipe; participar das ações de apoio matricial às USF; ofertar suporte na construção dos Projetos Terapêuticos 

Singulares; participar das discussões em equipe interdisciplinar e nas atividades de educação em saúde; assessorar 

e prestar suporte técnico de gestão em saúde e regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de 

serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema. Código 

de ética profissional, resolução CFM nº 1.931/09, de 17.09.2009. 
MEDICO VETERINARIO:  Atendimento aos programas das Secretarias Municipais de Saúde e de Agricultura, no 

atendimento às propriedades rurais de Cocal, bem como fiscalização de frigoríficos e afins. Fiscalização e control 

e de zoonoses. Outras tarefas correlatas 
MOTORISTA: 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.    
MOTORISTA SAMU: Atuar na Central Radioperador e controlador de frota e nas Unidades Móveis como 

condutor-socorrista, obedecendo à escala de serviço predeterminada; • Conduzir veículo terrestre de urgência 

destinado ao atendimento e transporte de pacientes; • Atuar como radioperador e controlador de frota na central de 

regulação; • Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; • Estabelecer contato 

radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; • Conhecer a malha viária 

local; • Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; • 

Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; • Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte 

de vítimas; • Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; • Identificar todos os tipos de materiais 

existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; • Executar tarefas correlatas: 

− atender a solicitações telefônicas da população; − anotar informações colhidas do solicitante, segundo 

questionário próprio; − prestar informações gerais ao solicitante; − estabelecer contato radiofônico com 

ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; − estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde 

de referência a fim de colher dados e trocar informações; − anotar dados e preencher planilhas e formulários 

específicos do serviço; − obedecer aos protocolos de serviço; − atender às determinações do Médico Regulador • 

Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e 

dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; − a substituição do plantão deverá se fazer na base; em caso 

de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala, o Condutor-Socorrista 

poderá solicitar a substituição no local do atendimento; − as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão 

ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao 

Diretor Técnico ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; − no caso de não haver troca 

oficial de plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente. 

• Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos 

de antecedência; • Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e 

Condutores, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; • Utilizar-se com zelo e cuidado 

das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na 

preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; • 

Manter-se atualizado, freqüentando os cursos de educação permanente e congressos da área, assim como dominar 

o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; • Acatar e respeitar as rotinas 

estabelecidas; • Participar das reuniões convocadas pela direção; • Participar das comissões de estudo e de trabalho, 

quando requisitado pela direção técnica; • Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-

los ou conspirar contra os mesmos; • Acatar as deliberações da direção técnica. 
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 alimentaresPlanejar cardápios de acordo com as 
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necessidades de sua clientela; Planejar, coordena Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento 

e custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de 

prépreparo, 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 adequadoCoordenar 

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; 
PROFESSOR: 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 e Desporto. 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. 
PSICOLOGO: 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. 
PSICOPEDAGOGO: Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de 

ensinoaprendizagem e ter uma atuação preventiva. Contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem 

que não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares. 

Analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma 

instituição. Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando evitar 

processos que conduzam às dificuldades da construção do conhecimento. 

TÉCNICO EM 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 
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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. 

TECNICO EM SAUDE BUCAL: Compete ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob supervisão do cirurgião-dentista 

além das previstas para o Auxiliar de Saúde Bucal: Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde 

Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; Participar das ações educativas atuando na 

promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; Participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das 

doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião dentista; Fazer a remoção 

do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; Supervisionar, sob delegação do 

cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicas 

exclusivamente em consultórios ou clinicas odontológicas; Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 

odontológicos na restauração dentaria direta, vedado o uso de materiais não indicados pelo cirurgião-dentista; 

Proceder a limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 

hospitalares; Remover suturas; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos; Realizar isolamento do campo operatório; Exercer todas as competências no 

âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; Realizar a 

atenção integral em saúde bucal( promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as 

famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com as suas competências técnicas 

e legais; Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar 

e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as atividades dos ASB (Auxiliar de Saúde 

Bucal) e dos ACS (Agente Comunitário de Saúde) nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Participar 

do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde. 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Realiza intervenções e tratamento de pacientes e clientes utilizando procedimentos 

específicos de terapia ocupacional e ortóptica. Avaliam funções e atividades; analisam condições dos pacientes e 

clientes; Realizam diagnósticos. Atuam na orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis. 

Desenvolvem, ainda, programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
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. 

 


