ANEXO IB – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATIVIDADES

PRÉ-REQUISITO

Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos nos municípios infestados e em
armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não infestados;
realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc);
executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme
orientação técnica;
101 - Agente de
orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;
Combate a
utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação;
Endemias
repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados;
manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona;
registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos;
deixar seu itinerário de trabalho no posto de abastecimento (PA);
Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue.
Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo às necessidades de
pacientes e doentes;
executar atividades, individualmente ou em equipe, operacionais e de apoio na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observadas a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
102 - Agente de
promover a conservação, a limpeza, a esterilização e a desinfecção de instrumental e de instalações;
Serviços de Saúde executar atividades de vigilância à saúde;
Auxiliar de
participar da execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde;
Enfermagem
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
elaborar relatórios de suas atividades;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo às necessidades de
pacientes e doentes;
executar atividades, individualmente ou em equipe, operacionais e de apoio na área da saúde pública, correspondentes à sua
103 - Agente de
especialidade, observadas a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
Serviços de Saúde
promover a conservação, a limpeza, a esterilização e a desinfecção de instrumental e de instalações;
– Auxiliar de
executar atividades de vigilância à saúde;
Enfermagem PSF
participar da execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
elaborar relatórios de suas atividades;
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*Instrução: Ensino fundamental completo
*Aprovação no Curso Introdutório de
formação inicial, de caráter obrigatório,
conforme previsto na Lei nº 11.350/2006.

*Instrução: Nível fundamental, com
conclusão da 8ª série e formação na área de
Auxiliar de Enfermagem com certificado
conferido por escola oficial ou reconhecida.
*Registro no respectivo Conselho de Classe.

*Instrução: Nível fundamental, com
conclusão da 8ª série e formação na área de
Auxiliar de Enfermagem com certificado
conferido por escola oficial ou reconhecida.
*Registro no respectivo Conselho de Classe.

integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o cirurgião-dentista no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas,
ambulatórios odontológicos ou outras unidades da Prefeitura que possuam o serviço de odontologia, bem como executar tarefas
administrativas de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde bucal;
executar atividades, individualmente ou em equipe, operacionais e de apoio na área da saúde pública, correspondentes à sua
104 - Agente de
especialidade, observadas a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
Serviços de Saúde promover a conservação, a limpeza, a esterilização e a desinfecção de instrumental e de instalações;
Auxiliar de
executar atividades de vigilância à saúde;
Consultório
participar da execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde;
Dentário
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
elaborar relatórios de suas atividades;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o cirurgião-dentista no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas,
ambulatórios odontológicos ou outras unidades da Prefeitura que possuam o serviço de odontologia, bem como executar tarefas
administrativas de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde bucal;
105 - Agente de executar atividades, individualmente ou em equipe, operacionais e de apoio na área da saúde pública, correspondentes à sua
Serviços de Saúde especialidade, observadas a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
– Auxiliar de
promover a conservação, a limpeza, a esterilização e a desinfecção de instrumental e de instalações;
Consultório
executar atividades de vigilância à saúde;
Dentário (30h ou participar da execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde;
Plantão)
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
elaborar relatórios de suas atividades;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a executar exames radiológicos, sob supervisão de cirurgião-dentista ou médico especialista,
através da operação de equipamentos de raio X;
executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
201 - Técnico de
executar atividades de vigilância à saúde;
Serviços de Saúde participar da execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde;
Técnico em
participar de treinamentos de pessoal auxiliar;
Radiologia e
realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
Imagenologia
zelar pela manutenção e conservação de materiais e equipamentos utilizados;
elaborar relatórios de suas atividades;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
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*Instrução: Nível fundamental, com
conclusão da 8ª série e formação na área de
Auxiliar de Consultório Dentário com
certificado conferido por escola oficial ou
reconhecida.
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

*Instrução: Nível fundamental, com
conclusão da 8ª série e formação na área de
Auxiliar de Consultório Dentário com
certificado conferido por escola oficial ou
reconhecida.
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

*Instrução: Técnico em Radiologia *Registro
no respectivo Conselho da Classe

compreende os cargos que se destinam à promoção, ao tratamento e à recuperação de pacientes que estejam temporária ou
definitivamente impedidos ou com dificuldades de inserção na vida social.
selecionar, analisar e adaptar a atividade de cada indivíduo, dividindo-a em fases, observando e determinando os aspectos motores,
psíquicos, sensório-perceptivos, socioculturais, cognitivos e funcionais necessários à realização da mesma;
promover a emancipação e autonomia de pessoas que apresentam, por razões ligadas a problemáticas específicas (físicas, sensoriais,
psicológicas, mentais ou sociais), temporariamente ou definitivamente, dificuldades na inserção à participação na vida social;
intervir no processo de integração social do indivíduo através do dimensionamento e uso de atividades como elemento centralizador e
orientador na construção do processo terapêutico;
analisar o movimento como um todo, e suas partes componentes, identificando operações motoras realizadas e suas estruturas
morfofisiológicas;
analisar todos os aspectos da vida cotidiana do indivíduo, ou autocuidados, trabalho, lazer, bem como a gama de movimentos que se
referem à complexidade das atividades e suas especificidades;
selecionar os meios, como utilizá-los na escolha da técnica a ser utilizada e sua indicação que devem observar as necessidades e a
vocação do cliente;
analisar, selecionar e adaptar as atividades ao uso individual de cada cliente;
analisar as atividades, sua divisão, tipo de desempenho, operacionalização e forma seqüencial de desenvolvimento, avaliando, ainda, o
enfoque cognitivo, motor, afetivo e perceptivo necessários à realização da atividade;
301 - Técnico
definir o grau de complexidade envolvido por cada atividade do ponto de vista instrumental – materiais permanente e de consumo
Superior em Saúde
utilizados, ambiente e aspectos de segurança de forma a determinar os fatores de risco;
- Terapeuta
auxiliar o paciente no desenvolvimento de atividades da vida diária como alimentação, higiene, cuidado pessoal, vestuário,
Ocupacional
comunicação escrita, verbal, gestual e locomotiva;
auxiliar o paciente no desenvolvimento das atividades da vida prática – atividades domiciliares, do cotidiano;
auxiliar o paciente no desenvolvimento das atividades da vida do trabalho, do lazer, do uso de órteses e próteses;
planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de medidas sócioeducativas;
atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei, bem como suas famílias, em programas especiais ou de
terapia familiar ou comunitária que estimulem o fortalecimento de vínculos familiares;
planejar, em articulação com demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações destinadas a proteção de crianças e
adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;
orientar servidores para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua atuação, apurando seus resultados e
efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
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*Instrução: Nível Superior em Terapia
Ocupacional
*Registro no respectivo Conselho da Classe

302 - Técnico
Superior em
Saúde-Profissional
de Educação Física

303 - Técnico
Superior em Saúde
– Cirurgião
Dentista

304 - Técnico
Superior em Saúde
– Cirurgião
Dentista (30H ou
Plantão)

participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Realizar ações de atividade física / práticas corporais, que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos
agravos e dos danos decorrentes das doenças não-transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos, a formação
de redes de suporte social e que possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos.
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
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*Instrução: Nível Superior em Educação Física
com habilitação para atuação Plena ou
Bacharelado.
*Registro no respectivo Conselho da Classe

*Instrução: curso superior em Odontologia
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

*Instrução: Curso superior em Odontologia
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

305 - Técnico
Superior em Saúde
– Cirurgião
Dentista
Periodontista (30H
ou Plantão)

306 - Técnico
Superior em Saúde
– Cirurgião
Dentista Protesista
(30H ou Plantão)

307 - Técnico
Superior em Saúde
– Cirurgião
Dentista
Endodontista (30H
ou Plantão)

participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Executar atividades profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
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*Instrução: Curso superior em Odontologia e
comprovante de especialização em
Periodontia
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

*Instrução: Curso superior em Odontologia e
comprovante de especialização em Prótese.
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

*Instrução: Curso Superior em Odontologia e
comprovante de especialização em
Endodontia
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
308 - Técnico
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
Superior em Saúde especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
– Cirurgião
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
Dentista Bucoparticipar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
Maxilo (30H ou
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
Plantão)
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em unidades de
saúde e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública.
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
309 - Técnico
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
Superior em Saúde participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
- Enfermeiro
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em unidades de
saúde e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública.
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
310 - Técnico
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
Superior em Saúde
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
– Enfermeiro PSF
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
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*Instrução: Curso Superior em Odontologia e
comprovante de especialização em Cirurgia
Buco-Maxilo Facial
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

*Instrução: Curso Superior em Enfermagem
*Registro no respectivo no Conselho da
Classe

*Instrução: Nível Superior em Enfermagem
*Registro no respectivo Conselho da Classe

participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e serviços de nutrição nas diversas
unidades da Prefeitura, bem como para a população de baixa renda do Município. Ações de promoção de práticas alimentares
saudáveis em todas as fases do ciclo da vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares,
deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não-transmissíveis;
identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir
as deficiências diagnosticadas;
elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as pessoas
atendidas nas unidades de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura;
acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência;
supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as unidades, para o
acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas;
acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e das creches;
elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura;
planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir
hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor;
participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos
funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências;
311 – Técnico
*Instrução: Nível Superior em Nutrição
elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução
Superior em Saúde
*Registro no respectivo Conselho da Classe
dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos;
- Nutricionista
pesquisar o mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade;
emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos
programas;
levantar os problemas concernentes à manutenção de equipamentos, à aceitabilidade dos produtos e outros, a fim de estudar e propor
soluções para resolvê-los;
controlar os estoques de mantimentos de acordo com a previsão de gastos, supervisionar o armazenamento dos alimentos definindo e
orientando quanto aos cuidados de preservação e conservação;
participar, junto com profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e educação, dos programas federais, estaduais e municipais
instituídos a partir da edição do ECA;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;
orientar servidores para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua atuação, apurando seus resultados e
efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
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participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Quando na área de nutrição clínica em ambulatórios:
avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames
antropométricos;
estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequações necessárias;
solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do cliente, quando necessário;
prescrever complementos nutricionais, quando necessário;
registrar em prontuário do cliente a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e alta em nutrição;
promover assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial de forma a contribuir para a saúde dos idosos;
realizar visitas domiciliares ao idoso acamado de forma a estabelecer um planejamento nutricional continuado;
orientar in loco a manipulação, preparo e conservação da alimentação prescrita alternativa;
participar, juntamente com a comunidade, de programas de assistência ao idoso;
participar de equipe multidisciplinar de assistência integral ao idoso;
participar, junto à equipe de saúde, de programas que objetivem estabilizar o quadro clínico e melhorar o estado nutricional do idoso;
avaliar o estado nutricional do idoso a partir de diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames
antropométricos.
compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e serviços de nutrição nas diversas
unidades da Prefeitura, bem como para a população de baixa renda do Município. Ações de promoção de práticas alimentares
saudáveis em todas as fases do ciclo da vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares,
deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não-transmissíveis;
identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir
as deficiências diagnosticadas;
elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as pessoas
312 – Técnico
atendidas nas unidades de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura;
Superior em Saúde
acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência;
– Nutricionista
supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as unidades, para o
NASF
acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas;
acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e das creches;
elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura;
planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir
hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor;
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*Instrução: Nível Superior em Nutrição
*Registro no respectivo Conselho da Classe

participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos
funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências;
elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução
dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos;
pesquisar o mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade;
emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos
programas;
levantar os problemas concernentes à manutenção de equipamentos, à aceitabilidade dos produtos e outros, a fim de estudar e propor
soluções para resolvê-los;
controlar os estoques de mantimentos de acordo com a previsão de gastos, supervisionar o armazenamento dos alimentos definindo e
orientando quanto aos cuidados de preservação e conservação;
participar, junto com profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e educação, dos programas federais, estaduais e municipais
instituídos a partir da edição do ECA;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;
orientar servidores para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua atuação, apurando seus resultados e
efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames
antropométricos;
estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequações necessárias;
solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do cliente, quando necessário;
prescrever complementos nutricionais, quando necessário;
registrar em prontuário do cliente a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e alta em nutrição;
promover assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial de forma a contribuir para a saúde dos idosos;
realizar visitas domiciliares ao idoso acamado de forma a estabelecer um planejamento nutricional continuado;
orientar in loco a manipulação, preparo e conservação da alimentação prescrita alternativa;
participar, juntamente com a comunidade, de programas de assistência ao idoso;
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participar de equipe multidisciplinar de assistência integral ao idoso;
participar, junto à equipe de saúde, de programas que objetivem estabilizar o quadro clínico e melhorar o estado nutricional do idoso;
avaliar o estado nutricional do idoso a partir de diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames
antropométricos.
Compreende os cargos que se destinam a produzir, controlar e dispensar produtos na área farmacêutica bem como orientar,
supervisionar e realizar exames clínicos laboratoriais.
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
313 - Técnico
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
Superior em Saúde participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
- Farmacêutico
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a identificar, avaliar, prevenir e acompanhar clinicamente indivíduos que apresentem
distúrbios psíquicos ou comportamentais.
estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos e/ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando
técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
proceder ao atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos, individual e em grupo, e orientar o encaminhamento para
outros profissionais, quando necessário;
articular-se com profissionais de serviço social para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de
pessoas;
atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no
processo de tratamento médico/psicológico;
314 - Técnico
prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações
Superior em Saúde resultantes de enfermidades;
- Psicólogo Clínico reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e
tratamento de enfermidades;
articular-se com a área de educação visando parcerias em programas voltados à prevenção das DST/AIDS, drogas, orientação sexual
e/ou qualquer outro que se julgue importante para contribuir no processo do desenvolvimento infantil/adolescente;
articular-se com a área de ação social visando parcerias com programas que possam otimizar a reinserção social/familiar do paciente
portador de sofrimento psíquico;
realizar visita domiciliar sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade psicossocial à qual está inserido o
indivíduo.
desenvolver atividades psicoterápicas nos programas de saúde coletiva, tais como hanseníase, diabetes, hipertensão, doenças
sexualmente transmissíveis - DST/AIDS, entre outros, visando, através de técnicas psicológicas adequadas, individuais ou em grupos, a
contribuição no processo de prevenção/acompanhamento ao paciente portador de qualquer umas dessas patologias;
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*Instrução: Nível Superior em Farmácia
*Registro no respectivo Conselho da Classe

*Instrução: Nível Superior em Psicologia
*Registro no respectivo Conselho da Classe

prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos familiares de pacientes portadores de
patologias incapacitantes/crônicas, inclusive a pacientes em fase terminal;
prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, em estado terminal, inclusive hospitalizado
(incluindo-se AIDS, câncer, renais crônicos, ostomizados, cardíacos, dentre outros);
elaborar e participar de campanhas de prevenção na área da saúde em geral, em articulação com os programas de saúde coletiva;
participar, articulando-se ao PSF, da execução de atividades envolvidas com saúde mental, inclusive no treinamento/capacitação das
ESFs, participando da educação continuada e reuniões de supervisão;
exercer atividades de interconsulta com equipe multidisciplinar em hospital geral;
desenvolver trabalhos utilizando técnicas psicoterápicas com equipe multidisciplinar que atue no hospital geral, visando um maior
entrosamento entre equipes, preparando-a adequadamente para situações emergentes, no âmbito da equipe e/ou paciente-familiar;
prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, que se encontre momentaneamente
hospitalizado, inclusive em estado pré/pós-cirúrgico, gestantes e outros.
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;
orientar servidores para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua atuação, apurando seus resultados e
efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
trabalhar em equipe e em parcerias com outros setores que visem ampliar o acompanhamento dos programas, a serem executados nas
áreas clínica, da saúde, da educação ou do trabalho;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município, proporcionando condições instrumentais e sociais que facilitem o desenvolvimento da comunidade, bem como condições
preventivas e de soluções de dificuldades, de modo a atingir os objetivos escolares, educacionais, organizacionais e sociais;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas
de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos membros afetados;
315 – Técnico
planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cerebrais, poliomielite,
*Instrução: Nível Superior em Fisioterapia
Superior em Saúde
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros;
*Registro no respectivo Conselho da Classe
- Fisioterapeuta
atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente
do paciente;
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ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular,
orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a
expansão respiratória e a circulação sangüínea;
proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os
sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade;
efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som, infravermelho, laser, microondas, forno de Bier, eletroterapia, estimulação e contração
muscular, crio e outros similares nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou eliminar a dor;
aplicar massagens terapêuticas;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
realizar 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 ESFs;
desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESFs, 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;
desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESFs no que diz respeito ao desenvolvimento infantil;
desenvolver ações conjuntas com as ESFs, visando ao acompanhamento das crianças que apresentam risco para alterações no
desenvolvimento;
realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos;
desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;
realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos;
capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS;
realizar, em conjunto com as ESFs, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares;
desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência;
orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e
tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de cada indivíduo;
desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) que pressuponham valorização do potencial da comunidade,
concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão;
acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas da deficiência
de um de seus componentes;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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Compreende os cargos que se destinam a planejar e executar programas de vigilância sanitária e ambiental, com o intuito de controlar
e evitar os riscos de agravos à saúde integrando, suas atividades às da vigilância epidemiológica, a planejar e executar programas de
defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas,
exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos animais e a produção racional e econômica de
alimentos.
316 - Técnico
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
Superior em Saúde especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
- Médico
executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
Veterinário
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica e cirúrgica em unidades de saúde, ambulatórios, clínicas e
hospitais e nas demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como planejar, coordenar e executar planos e programas de saúde
pública; supervisionar e avaliar procedimentos médicos e a levantar custos e dispêndios nos atendimentos na área de saúde;
executar atividades profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade, tais como diagnósticos, prescrição de
medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos;
executar atividades de vigilância à saúde;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde;
participar do planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a implementação das ações
integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
317 - Médico PSF
da população.
realizar atendimento em consultório, visitas hospitalares e domiciliares e atendimento de urgência e emergência;
assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
elaborar os prontuários dos pacientes em fichas ou eletronicamente, emitir receitas e atestados, elaborar protocolos de condutas
médicas e emitir laudos, relatórios e pareceres;
conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas;
elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em
risco a saúde;
valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;
realizar visitas domiciliares, de acordo como planejamento;
resolver problemas de saúde do nível de atenção básica;

13

*Instrução: Nível superior em Medicina
Veterinária
*Registro no respectivo Conselho da Classe

*Instrução: Nível Superior em Medicina
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

318 –Médico (na
função Perito)

319 – Analista de
Sistemas

coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;
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;
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;
realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no domicílio;
encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde
da Família, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência;
realizar outras atribuições compatíveis com sua função profissional.
Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica e cirúrgica em unidades de saúde, ambulatórios, clínicas e
hospitais e nas demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como planejar, coordenar e executar planos e programas de saúde
pública; supervisionar e avaliar procedimentos médicos e a levantar custos e dispêndios nos atendimentos na área de saúde;
executar atividades profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade, tais como diagnósticos, prescrição de
medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos, exames pré-admissionais de candidatos nomeados para cargos
públicos na Administração Municipal, perícias para fins de concessão de licenças e aposentadorias, observadas as normas de segurança
e higiene do trabalho;
executar atividades de vigilância à saúde;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde;
participar do planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a implementação das ações
integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
Compreende os cargos que se destinam a estudar e analisar sistemas com o propósito de automação, bem como elaborar,
operacionalizar e implementar sistemas de automação.
efetuar diagnósticos de sistemas em funcionamento, analisando pontos críticos e propondo soluções;
efetuar levantamentos para verificar necessidades e restrições quanto à implantação de novos sistemas;
elaborar projeto de sistemas, definindo módulos, fluxogramas, entradas e saídas, arquivos, especificação de programas e controles de
segurança relativos a cada sistema;
acompanhar a elaboração e os testes dos programas necessários à implantação de sistemas;
participar da análise e definição de novas aplicações para os equipamentos, verificando a viabilidade econômica e a exeqüibilidade da
automação;
identificar a demanda de sistemas e aplicações da Prefeitura, coletar dados, desenvolver layout de telas e relatórios, elaborar
anteprojetos e projetos conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico;
especificar configurações de máquinas e equipamentos (hardware) e recursos técnicos, materiais, humanos e financeiros para o
desenvolvimento de projetos;
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*Instrução: Nível Superior em Medicina com
especialização em perícia.
*Habilitação legal para o exercício da
profissão, registro no Conselho da Classe.

*Instrução: Nível Superior em Sistemas de
Informação ou Engenharia da Computação ou
Ciências da Computação ou Desenvolvimento
de Sistemas, Análise de Sistemas ou de
Ciências Exatas, com especialização em
Análise de Sistemas.

320 Engenheiro de
Segurança do
Trabalho

prestar suporte técnico às áreas usuárias, planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas de apoio operacional e de gestão de dados,
para maior racionalização e economia na operação;
participar da manutenção dos sistemas;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando e oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Compreende os cargos que se destinam a elaborar, supervisionar, avaliar e realizar estudos, projetos ou pesquisas que objetivem o
gerenciamento da segurança do trabalho e do meio ambiente.
identificar, controlar e determinar causas de perdas potenciais e reais dos processos produtivos da organização, analisando causas,
estabelecendo planos de ação preventivos e corretivos e ajustando processos que objetivem sua redução ou eliminação;
avaliar eficácia dos ajustes realizados, inspecionar o funcionamento dos processos, padronizar sistemas de operação e auditar,
periodicamente, processos, produtos e resultados alcançados;
atualizar dados e registros, implantar ferramentas de controle e monitorar o desempenho de processos;
criar métodos e processos de segurança, testando, validando e
compatibilizando-os com normas e legislações, de forma a estabelecer especificações técnicas de segurança de processos e produtos;
inspecionar instalações institucionais, comerciais e industriais, classificando a exposição a riscos potenciais, quantificando a
concentração, intensidade e distribuição de agentes agressivos, providenciando sinalizações de segurança e dimensionando sistemas
de prevenção e combate a incêndios;
levantar especificações dos produtos controlados utilizados e autorizar seu uso, estabelecendo normas e procedimentos, de forma a
evitar acidentes;
determinar procedimentos de segurança para áreas confinadas, para trabalho com eletricidade, para armazenagem, transporte e
utilização de produtos químicos, bem como os procedimentos de segurança para eliminação ou redução de ruídos;
avaliar ou providenciar a avaliação ergonômica de postos de trabalho, determinar tipos de equipamentos de proteção individual e
coletiva, de acordo com os riscos;
verificar, juntamente com outros profissionais da área, procedimentos de descarte de rejeitos industriais, hospitalares e outros, bem
como controlar a emissão de efluentes líquidos, gasosos e sólidos;
planejar as atividades, fixando metas, definindo etapas, métodos e processos, elaborando estudos técnicos de atividades de trabalho,
definindo orçamento e fontes de recursos financeiros, elaborando cronograma físico-financeiro, definindo e selecionando equipes de
trabalho;
participar de reuniões e grupos de trabalho relacionados com a gestão da segurança do trabalho e do meio ambiente, organizar e/ou
participar de CIPAs;
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*Instrução: Nível Superior em Engenharia de
Segurança ou Engenharia e
pós-graduação em Segurança do Trabalho
*Registro no respectivo Conselho da Classe

321 – Assistente
Social

participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, através da
identificação de situações e problemas ambientais do Município, objetivando a capacitação da população para a participação ativa na
defesa do meio ambiente;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos, bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Compreende os cargos que se destinam a coordenar, executar, supervisionar e/ou avaliar estudos e pesquisas, planos, programas e
projetos de assistência social à população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a
solução de problemas na área social.
assessorar os organismos da Prefeitura Municipal no planejamento e na elaboração de programas e projetos sociais;
planejar, coordenar, elaborar e executar os programas sociais desenvolvidos pela Municipalidade;
*Instrução: Nível Superior em Serviço Social
elaborar pesquisas sociais para confeccionar planos, programas e projetos na área social;
*Registro no respectivo Conselho da Classe
planejar e coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores,
migrantes, estudantes da rede escolar municipal e idosos, entre outros;
planejar, elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de
mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho;
participar do planejamento e da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene,
saneamento, educação e promoção social;
realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios, e emissão de laudos técnicos que identifiquem a sua
elegibilidade frente às necessidades sociais;
orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação,
planejamento familiar e outros;
promover, por meio de técnicas próprias, entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou a solução de
problemas sociais identificados;
organizar, e manter atualizadas, referências sobre as características
sócio-econômicas dos assistidos nas unidades de assistência social da Prefeitura Municipal;
atender e orientar a população nos postos de saúde, escolas, creches municipais, centros comunitários, entre outras unidades
assistenciais da Prefeitura Municipal, a fim de solucionar as demandas apresentadas;
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322 - Psicólogo

participar, juntamente com os profissionais das áreas de educação, saúde, segurança, justiça, psicologia, dos programas federais,
estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de medidas sócioeducativas;
desenvolver, em parcerias com outras áreas, programas que possam otimizar a reinserção social/familiar do paciente portador de
sofrimento psíquico;
atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a Lei, bem como suas famílias, em programas de terapia
familiar ou comunitária que estimulem o fortalecimento de vínculos familiares;
planejar, em articulação com demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações destinadas à proteção de crianças e
adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e privadas, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
sistematizar o atendimento às demandas, objetivando a melhoria e a ampliação da qualidade dos serviços prestados aos usuários;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos, bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
atuar junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando programas no
âmbito da ação social para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus problemas e superar suas dificuldades;
dedicar-se à luta contra a delinqüência e fenômenos sociais emergentes, organizando e supervisionando programas e atividades
educativas, sociais e recreativas em centros comunitários e equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais e
intergrupais, estendendo-a ao contexto
sócio-histórico-cultural;
participar, juntamente com os profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e psicologia, dos programas federais, estaduais e
municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de medidas sócioeducativas;
atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a Lei, bem como suas famílias, em programas de terapia
familiar ou comunitária que estimulem o fortalecimento de vínculos familiares;
planejar, em articulação com os demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações destinadas à proteção de crianças e
adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros;
elaborar e participar de campanhas de prevenção na área da ação social em geral, em articulação com os programas de saúde coletiva;
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*Instrução: Nível Superior em Psicologia
*Registro no respectivo Conselho da Classe

encaminhar, para assistência psicológica, indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos e/ou problemas de comportamento social;
participar, junto com profissionais de serviço social, da elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos
de pessoas;
participar, junto com profissionais de serviço social, da elaboração e execução de programas que possam otimizar a reinserção
social/familiar do paciente portador de sofrimento psíquico;
articular-se com a área de educação, visando parcerias em programas voltados à prevenção de doenças transmissíveis - DST/AIDS,
drogas, orientação sexual e/ou qualquer outro que se julgue importante para contribuir no processo do desenvolvimento
infantil/adolescente;
realizar visita domiciliar (VD) sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade psicossocial à qual está
inserido o indivíduo.
Assessorar os organismos da Prefeitura Municipal no planejamento e na elaboração de programas e projetos sociais que tenham como
objetivo a saúde da população;
planejar, coordenar, elaborar e executar os programas sociais, objetivando a saúde da população, desenvolvidos pela Municipalidade;
articular-se com os diversos órgãos prestadores de serviços de saúde, especializados ou de atendimento amplo, governamentais ou não,
de forma a manter permanente intercâmbio, visando o fortalecimento da atenção à saúde na região;
manter contato permanente com os organismos, governamentais ou não, prestadores de serviços de saúde na região, de forma a ampliar
a oferta de serviços de saúde à comunidade do município e permitir o encaminhamento de pacientes para tratamentos específicos e
especializados na área de saúde;
elaborar pesquisas sociais para confeccionar planos, programas e projetos na área social;
planejar e coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como portadores de
deficiência, portadores de moléstias como hanseníase, diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis - DST/AIDS, entre
outros, visando, através de técnicas adequadas, individuais ou coletivas, a contribuição no processo de prevenção/acompanhamento ao
paciente portador de qualquer umas dessas patologias;
323 – Técnico
prestar assistência social, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos familiares de pacientes portadores de
Superior em Saúde
patologias incapacitantes/crônicas, inclusive a pacientes em fase terminal;
– Assistente Social
prestar assistência social, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, em estado terminal, inclusive hospitalizado (incluindose AIDS, câncer, renais crônicos, ostomizados, cardíacos, dentre outros);
elaborar e participar de campanhas de prevenção na área da saúde em geral, em articulação com os programas de saúde coletiva;
participar, articulando-se ao Programa de Saúde da Família (PSF), da execução de atividades envolvidas com saúde mental, inclusive no
treinamento/capacitação das equipes de PSF, participando da educação continuada e reuniões de supervisão;
participar de atividades que envolvam equipes multidisciplinares em hospitais, ambulatórios e clínicas;
participar do planejamento, coordenação e execução de trabalhos, utilizando técnicas sociais, com equipe multidisciplinar que atue em
hospitais, ambulatórios e clínicas, visando um maior entrosamento entre equipes, preparando-a adequadamente para situações
emergentes, no âmbito da equipe e/ou paciente-familiar;
prestar assistência social, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, que se encontre momentaneamente hospitalizado,
inclusive em estado pré/pós-cirúrgico, gestantes e outros;
participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação
e promoção social;
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*Instrução: Nível Superior em Serviço Social
*Registro no respectivo Conselho da Classe

realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e de emissão de laudos técnicos que identifiquem a
sua elegibilidade frente às necessidades sociais;
organizar atividades sociais para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de deficiência e população de risco
em geral;
orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento
familiar e outros;
promover, por meio de técnicas próprias, entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou a solução de
problemas sociais identificados;
organizar,
e
manter
atualizadas,
referências
sobre
as
características
sócio-econômicas dos assistidos nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal;
atender e orientar a população nos hospitais, ambulatórios, clínicas, unidades de saúde, entre outras, a fim de solucionar as demandas
apresentadas;
participar, juntamente com os profissionais das áreas de educação, saúde, segurança, justiça, psicologia, dos programas federais,
estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de medidas sócioeducativas;
desenvolver, em parcerias com as outras áreas, programas que possam otimizar a reinserção social/familiar do paciente;
atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei, bem como suas famílias, em programas de assistência
social, que estimulem o fortalecimento de vínculos familiares;
planejar, em articulação com demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações destinadas à proteção de crianças e
adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e privadas, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
sistematizar o atendimento às demandas, objetivando a melhoria e a ampliação da qualidade dos serviços prestados aos usuários;
identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas para a
captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando
a aplicação dos recursos;
coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às Equipes de Saúde da Família (ESFs);
discutir e refletir com as ESFs a realidade social e as formas de organização social dos territórios, desenvolvendo estratégia de como lidar
com suas adversidades e potencialidades;
atender às famílias de forma integral, em conjunto com as ESFs, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias, como
espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais;
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desenvolver e apoiar técnicas de educação e mobilização em saúde;
realizar visitas domiciliares;
identificar as necessidades e realizar as ações de oxigenoterapia, capacitando as ESFs no acompanhamento dessa ação de atenção à
saúde;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
higiene do trabalho;
Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros
324 - Técnico
relativos às diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e
Superior em Saúde higiene do trabalho;
– Cirurgião
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
Dentista
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;
Odontopediatra executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se
com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;
integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades
da população.
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*Instrução: Curso Superior em Odontologia e
comprovante de especialização em
Odontopediatria
*Registro no respectivo Conselho da Classe.

