
Anexo II 

Descrição dos Cargos 

Administrador Hospitalar 

Exercer suas funções na Administração Hospitalar Pública Municipal, trabalhando em órgãos 
ou departamentos, exercendo atividades de planejamento, organização, direção e controle 
de recursos humanos, financeiros e materiais; formular diretrizes para a elaboração e 
aplicação da política econômico-administrativa do hospital municipal; elaborar orçamentos 
– programa para os organismos públicos, orçamentos plurianuais para hospital municipal; 
Pesquisar, estudar, analisar, interpretar, planejar, implantar, coordenar e controlar os 
trabalhos nos campos da Administração Hospitalar; analisar a estrutura da organização, 
classificar os cargos de pessoal, verificar a adequação dos mesmos em relação a estrutura 
da unidade hospitalar e os objetivos propostos, analisar a situação funcional de cada 
empregado e controlar o fluxo de papéis na organização; elaborar pareceres, relatórios, 
planos, projetos, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária e direção superior; 
Executar outras tarefas afins, quando solicitadas pela chefia. 

Apoio Administrativo 
Educacional / Nutrição 

Escolar 

Atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e distribuição da 
alimentação escolar. 

Apoio Administrativo 
Educacional/Infra-Estrutura 

Funções de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infra-estrutura escolar e 
transporte. 

Apoio Administrativo 
Educacional/Vigia Funções de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infra-estrutura escolar. 

Assistente Administrativo 

Recepcionar e atender ao público interno e externo, tomando as providências necessárias e 
fornecendo as informações solicitadas e inerentes à sua área de atuação; Receber, conferir 
e distribuir documentos e comunicados; Arquivar, controlar e manter atualizados e 
ordenados os arquivos e fichários; Realizar atividades de suporte administrativo objetivando 
a consecução e superação de resultados e metas da administração; Redigir textos, 
memorandos e outros documentos em sistemas informatizados. 

Assistente Social 
(Saúde) 

 
 

 

Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a 
serem realizados. Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde. Prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento 
de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades 
materiais, psíquicas e aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a sua 
recuperação e sua inclusão social. Identificar os problemas de origem psicosocial e 
econômica que interferem no tratamento de saúde. Realizar o acompanhamento social 
individual de pacientes, em tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo 
no processo de cura, a manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da 
unidade familiar. Participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta hospitalar, 
facilitando o retorno do usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas. 
Promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários, com vistas a sua 
democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos. Participar na formulação e 
execução dos programas de saúde física - mental, promovendo e divulgando os meios 
profiláticos, preventivos e assistenciais; prestar serviço de assistência ao trabalhador com 
problemas referentes à readaptação profissional, acompanhando os indivíduos em 
reabilitação. Contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de controle social. 
Facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares no processo de tratamento, 
incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde. Participar do 
planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por 
estagiários e voluntários. Atuar a nível comunitário através de ações intersetoriais. 

Assistente Social 
(Administração) 

Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas de concursos, 
recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios 
e rotinas trabalhistas; elaborar projetos, planos e programas na área de gestão de pessoas; 
coordenar o desenvolvimento de projetos, acompanhando sua operacionalização; emitir 
pareceres parciais e/ou conclusivos sobre assuntos relacionados a área; elaborar relatórios e 
manuais de normas e procedimentos, material didático e divulgação de projetos 
desenvolvidos. 

Auditor Tributário 

Executar tarefas de fiscalização de tributos da municipalidade; analisar a escrituração fiscal 
de prestadores de serviços e de mapas de valores imobiliários; realizar buscas e apreensões 
de documentos fiscais; autuar contribuintes em infração; auditar os processos da área de 
administração tributário-financeira; participar de programas de planejamento e de 
programação fiscal; atender e prestar informações ao contribuinte; realizar vistorias 
técnicas e diligências fiscais. 



Auxiliar Administrativo 

Recepcionar e atender ao público interno e externo, tomando as providências necessárias e 
fornecendo as informações solicitadas e inerentes à sua área de atuação. Receber, conferir 
e distribuir documentos e comunicados. Arquivar, controlar e manter atualizados e 
ordenados os arquivos e fichários. Realizar atividades de suporte administrativo objetivando 
a consecução e superação de resultados e metas da administração. Redigir textos, 
memorandos e outros documentos em sistemas informatizados. 

Auxiliar de Cirurgião Dentista 

Recepcionar e identificar o paciente; explicar os procedimentos a serem realizados; 
organizar a sala para atendimento; observar as normas de vigilância à saúde e à saúde 
ambiental; realizar procedimentos de biosegurança; preparar o paciente para o 
atendimento; auxiliar o Cirurgião Dentista (CD) e o Técnico em Higiene Dental (THD) junto a 
cadeira operatória; promover isolamento de campo operatório e manipular materiais de uso 
odontológico; orientar o paciente no pré e no pós operatório e na higiene bucal; realizar 
trabalhos de prevenção e promoção de saúde individualmente e em grupos; elaborar 
materiais didáticos para educação em saúde bucal; marcar consultas; preencher e anotar 
fichas clínicas; selecionar moldeiras; revelar e montar radiografias intra-orais; zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos; manter atualizado e organizar 
arquivos, fichários e controle de estoques; participar de levantamentos epidemiológicos e 
visitas domiciliares. 

Auxiliar de Contabilidade 
Executa e controla planilhas e relatórios relacionados à Contabilidade.  Classifica despesas, 
analisa e reconcilia contas, registra documentos, escriturar livros fiscais. Também auxilia na 
elaboração de balancetes e demonstrativos. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

Carregar e descarregar veículos de transporte de cargas; abrir valas; efetuar limpeza em 
vias públicas; aplicar asfalto em vias públicas conforme espessura especificada; distribuir e 
efetuar reparos em ferramentas; efetuar serviços de apoio na montagem da orquestra 
sinfônica; executar montagem de eventos; operar bomba de combustível para abastecer 
veículos; controlar o nível de combustível nos tanques; lavar, limpar e lubrificar veículos; 
preparar e operar máquinas martelete e compactador; zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos e dependências. 

Biólogo 

Montar exposições temáticas; promover atividades de educação ambiental; desenvolver 
programas para crianças e grupos específicos; realizar pesquisas científicas (botânica e 
zoologia); efetuar visitas às matas; realizar levantamentos de espécies e animais; elaborar 
projetos e planos operacionais; executar práticas de campo; analisar, dissecar e classificar 
vegetais colhidos; garantir a integridade do ecossistema, elaborando diagnóstico ambiental, 
mapeamento de vegetação, programas de educação ambiental e recuperação de áreas; 
elaborar diretrizes ambientais no meio físico e biológico. 

Cozinheiro 

Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios; preparar refeições conforme 
técnica adequada para cada gênero alimentício; preparar e distribuir alimentos destinados 
às crianças; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento dos 
alimentos; organizar e controlar o depósito de materiais e gêneros alimentícios, verificando 
estoque e estado de conservação; lavar, enxugar e guardar utensílios; zelar pela guarda e 
conservação dos equipamentos e materiais utilizados. 

Eletricista 

Montar, reparar, testar e efetuar manutenção de instalações elétricas; manter e conservar 
em condições de uso ferramentas e equipamentos utilizados; atuar na construção, 
manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público; montar, testar e manter 
instalações elétricas e similares. 

Enfermeiro 
 

 

Receber e encaminhar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem 
realizados; orientar e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na verificação de 
sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar 
vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames 
laboratoriais; realizar eletrocardiograma; realizar exames e testes específicos; notificar os 
pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; realizar aspiração em tubo 
orotraqueal e traqueostomia; realizar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; 
realizar procedimentos de isolamento; realizar procedimentos de suporte avançado de vida; 
realizar anotações no prontuário; receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; 
observar o quadro pós-operatório e intervir se necessário; realizar visitas domiciliares; 
promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com pacientes; atuar de 
forma integrada com profissionais de outras instituições; atuar em equipe multiprofissional 
no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; 
realizar suas atividades com alto índice de qualidade e princípios da ética e bioética, 
considerando que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, 
mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
tomar decisões visando o uso apropriado, a eficiência, a eficácia e o custo efetividade da 
força de trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas; avaliar, 
sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 
manter o sigilo das informações confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e 
o público em geral. 



Engenheiro Sanitário 
Estudar e atuar na construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto; 
promover e desenvolver estudos voltados às necessidades sociais da comunidade ou do 
município. 

Farmacêutico/Bioquímico 
 

Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
em Unidades de Saúde; atuar em equipe multiprofissional assegurando a assistência 
terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde da população, 
em seus aspectos individuais e coletivos; desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, 
manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e 
sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento 
de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de medicamentos); prestar assistência 
farmacêutica na dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo 
revisão, atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização 
de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção (padronização), 
compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e 
correlatos; atuar no controle de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos; 
desenvolver atividades de formação e educação; facilitar o acesso e participação do 
paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto - cuidado e as 
práticas de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de 
atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar na comunidade 
através de ações intersetoriais. 

Fiscal da Vigilância Sanitária 
e Saúde Ambiental 

Visitar periodicamente estabelecimentos de comércio varejista; fiscalizar condições de 
higiene em estabelecimentos comerciais e industriais; orientar e determinar ações para 
pronta solução de irregularidades; providenciar a retirada de produtos que apresentam 
condições impróprias ao consumo; vistoriar boxes e bancas de vendas de produtos 
alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades. Realizar vigilância ambiental e 
de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros; solucionar problemas 
orientando e/ou aplicando a legislação vigente; investigar surtos, acidentes e ambientes de 
risco; prestar apoio técnico às Unidades de Saúde; atender as solicitações e denúncias 
quanto às ações de vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, segurança do trabalho; 
promover articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, 
saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, 
ambiental e dos animais; planejar e atuar em ações de controle e prevenção a agravos, 
epidemias e endemias; promover atividades de capacitação, formação e educação dentro 
de sua área de conhecimento. Fiscalizar ambientes públicos e privados de alta, média e 
baixa complexidade; executar exames sorológicos e/ou hematológicos, parasitológicos e em 
microbiologia; interpretar e emitir resultados dos exames realizados; supervisionar e 
orientar trabalhos auxiliares e técnicos em patologia clínica; facilitar o acesso e a 
participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto 
cuidado e as práticas de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e 
supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar na 
comunidade através de ações intersetoriais; possuir conhecimentos básicos de automação 
de equipamentos e informática laboratorial. 

Fiscal de Tributos, Obras e 
Posturas 

Fiscalizar obras, estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e patrimoniais; 
efetuar diligências examinando documentos legais das empresas; examinar processos 
emitindo pareceres; realizar levantamentos internos preenchendo fichas e outros 
documentos; consultar arquivos e terminais de computador; atender o público em geral 
prestando informações; realizar cálculos de multas e correções; emitir autos de 
infração/intimação de acordo com as irregularidades encontradas. 



Fisioterapeuta 
 

Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em todos 
os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, 
prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; recepcionar e promover 
consultas, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo dados, solicitando, executando 
e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar 
diagnóstico cinético - funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas 
fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções nos campos da fisioterapia 
em toda sua extensão e complexidade; estabelecer prognósticos, reavaliando condutas e 
decidindo pela alta fisioterapêutica em pacientes de ordem hospitalar, ambulatorial e 
domiciliar; desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de 
saúde, públicos ou privados; estar apto a ser empreendedor, gestor, ou liderar equipes de 
saúde; assessorar e prestar serviços de consultoria e auditoria no âmbito de sua 
competência profissional; emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; prestar 
esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo 
terapêutico; encaminhar o paciente, quando necessário, à outros profissionais, relacionando 
e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 
facilitar o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, 
incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde; participar do 
planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por 
estagiários e voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais. 

Fonoaudiólogo 

Atuar em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos em 
Unidades de Saúde; abordar os distúrbios da comunicação, prevenindo, avaliando, 
diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, fala, linguagem, motricidade oral 
e leitura escrita, oferecendo atendimento a todas as idades; realizar ações individuais e 
coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde; facilitar o acesso e a participação 
do paciente e seus familiares no processo de tratamento , incentivando o auto - cuidado e 
as práticas de educação em saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão 
de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar na 
comunidade através de ações intersetoriais. 

Licenciatura Plena Séries 
Iniciais/Pedagogia 

 

Atuar especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 1ª a 4ª séries, 
responsabilizando-se pela formação integral de seus alunos, o que implica na reconstrução 
dos saberes historicamente elaborados pela humanidade e consagrados em grandes áreas, 
em uma visão sistêmica, construído através de uma estrutura curricular, na qual as 
disciplinas se aglutinam nessas grandes áreas e se entretecem, a partir de eixos 
integradores, considerando que as mudanças de paradigmas relacionados com a produção e 
reprodução de conhecimento exigem uma visão holística de mundo e de homem.  

Maqueiro 
Executa o transporte de pacientes em macas, desde a entrada no Complexo Hospitalar até 
salas de atendimentos, enfermarias, salas de cirurgias, além do deslocamento de pacientes 
internamente. 

Médico Anestesista 
 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Angiologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Cardiologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 



Médico Cirurgião Geral 
 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Cirurgião Pediatra 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Cirurgião Plástico 
 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Clínico Geral 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Dermatologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico do Trabalho 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: realizar exames médicos, realizar diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do 
organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, 
praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e 
regulamentos da Secretaria e do SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de 
processos educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e 
executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte 
técnico de gestão em saúde, 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.  

Médico Gastro Enterologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Geriatra 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 



Médico Infectologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Nefrologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Neonatologista 

Prestar atendimento na unidade de atendimento de neonatal do Hospital Municipal, 
avaliando os pacientes desde o pré-natal, a gestação de alto risco, avaliação da maturidade 
fetal. Atendimento, avaliação e reanimação na sala de parto, tocotraumatismo. Trabalhar 
pela humanização da atenção à saúde, parto humanizado, atenção à pessoa com 
deficiência. Cuidar do recém-nascido normal, pré-termo e pós-termo. Zelar pela ética 
observando a legislação profissional e demais normas de atendimento. 

Médico Neurocirurgião 
 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico 
Obstetra/Ginecologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Oftalmologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Ortopedista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Otorrinolaringologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 



Médico Patologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Pediatra 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Plantonista 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clinica nas unidades de 
saúde do Município, a pacientes em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir 
procedimentos tais como: suturas, drenagens e passagem de cateteres; realizar triagem dos 
casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; integrar a 
equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais; contatar a Central de Regulação Médica para 
colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção à urgências; participar das 
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e 
Emergência na área médica ; promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos; no decorrer da 
execução de suas atividades de trabalho. 

Médico Plantonista UTI 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clinica na unidade de 
Terapia Intensiva do Complexo Hospitalar do Município, a pacientes ali internados. Integrar 
a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais; contatar a Central de Regulação Médica para 
colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção à urgências; participar das 
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e 
Emergência na área intensiva ; promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos; no decorrer da 
execução de suas atividades de trabalho. 

Médico Psiquiatra 
 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Radiologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Urologista 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, 
primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos 
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação. 

Médico Veterinário 

Fazer profilaxia, diagnostico e tratamento de doenças de animais; proceder ao controle de 
zoonoses; orientar proprietários sobre o modo de tratar e criar animais; fazer o 
atendimento ambulatorial de pessoas atacadas por animais. Execução, supervisão e 
pesquisa no campo da biologia, aplicada a veterinária. 



Nutricionista 

Coordenar, planejar e orientar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, 
de saúde pública, educação e outros similares; analisar carências alimentares e o 
conveniente aproveitamento de recursos dietéticos; controlar a estocagem, preparação, 
conservação e distribuição dos alimentos, assegurando a melhoria protéica, racionalidade e 
economicidade dos regimes alimentares da população. 

Odontólogo 
 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavidade bucal; examinar 
e identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando a extensão e profundidade dos 
problemas detectados; executar procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza 
e polimento dos dentes e gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais e 
coletivos de prevenção à saúde bucal; coordenar e orientar as atividades auxiliares do 
consultório dentário em procedimentos individuais e coletivos de biosegurança; executar 
curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, drenagem de abscessos, suturas de 
tecidos moles e restauração de cáries dentárias; prescrever ou administrar medicamentos; 
elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; atuar em equipe 
multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. 

Professor Educação Física 

Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material 
didático; ministrar as aulas programadas; aplicar exercícios práticos e complementares; 
elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar e promover trabalhos 
complementares de caráter cívico; registrar as matéria dadas e os trabalhos efetuados.  
Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação 
efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio - educativas junto às 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, complementando o trabalho de outros 
profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 

Professor Geografia 
Licenciatura Plena 

Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material 
didático; ministrar as aulas programadas; aplicar exercícios práticos e complementares; 
elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar e promover trabalhos 
complementares de caráter cívico; registrar as matéria dadas e os trabalhos efetuados.  
Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação 
efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio - educativas junto às 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, complementando o trabalho de outros 
profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 

Professor História 
Licenciatura Plena 

Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material 
didático; ministrar as aulas programadas; aplicar exercícios práticos e complementares; 
elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar e promover trabalhos 
complementares de caráter cívico; registrar as matérias dadas e os trabalhos efetuados.  
Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação 
efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio - educativas junto às 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, complementando o trabalho de outros 
profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 

Professor Letras Habilitação 
em Inglês 

Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material 
didático; ministrar as aulas programadas; aplicar exercícios práticos e complementares; 
elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar e promover trabalhos 
complementares de caráter cívico; registrar as matéria dadas e os trabalhos efetuados.  
Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação 
efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio - educativas junto às 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, complementando o trabalho de outros 
profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 

Professor Matemática 
Licenciatura Plena 

Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material 
didático; ministrar as aulas programadas; aplicar exercícios práticos e complementares; 
elaborar, aplicar e corrigir provas e exercícios; organizar e promover trabalhos 
complementares de caráter cívico; registrar as matéria dadas e os trabalhos efetuados.  
Identificar e diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação 
efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio - educativas junto às 
crianças, adolescentes, famílias e comunidade, complementando o trabalho de outros 
profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a 
superação dos problemas e conflitos existentes. 



Psicólogo 

Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em Saúde Mental, 
intervindo terapeuticamente com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de 
uma equipe multidisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de 
reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de 
complexidade do equipamento em que se inserem; executar tarefas correlatas. 

Sociólogo 

Planejar e realizar pesquisas sobre as condições sócio-econômicas, culturais e 
organizacionais da sociedade e das instituições comunitárias; efetuar o levantamento 
sistemático de dados secundários e/ou primários, utilizando-se de recursos como 
observações locais, estatísticas, informações e relações individuais, familiares e 
comunitárias; fornecer os subsídios necessários à realização de diagnósticos gerais e à 
análise de programas específicos das diversas áreas de atuação. 

Técnico Administrativo 
Educacional 

a) Administração Escolar – as atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, 
atas, transferências escolares, boletins, etc. relativas ao funcionamento das secretarias 
escolares; e  
b) Multimeios didáticos – opera mimeógrafos, vídeo cassete, televisor, projetor de slides, 
computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos 
de uso especial, atuando ainda na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas 
escolares, laboratórios e sala de ciências. 

Técnico em Enfermagem 
 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais vitais como pulso, 
temperatura, pressão arterial, freqüência respiratória; aplicar vacinas; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar 
eletrocardiograma; auxiliar na realização de exames e testes específicos; notificar ou 
encaminhar para notificação os pacientes com suspeita de doenças de notificação 
compulsória; realizar aspiração em tubo oro traqueal e traqueostomia; realizar ou auxiliar 
sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; encaminhar o paciente ao banho ou promover 
o banho no leito; realizar mudança de cúbito; trocar roupas; realizar procedimentos de 
isolamento; auxiliar na realização dos procedimentos de suporte avançado de vida; realizar 
anotações no prontuário; receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar 
em procedimentos cirúrgicos e anestésicos; observar o quadro pós-operatório e intervir se 
necessário; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização; 
acompanhar e transportar pacientes; promover bloqueio de epidemias; promover grupos 
educativos com pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma 
integrada com profissionais de outras instituições; orientar e supervisionar os trabalhos 
auxiliares de enfermagem. 

Técnico em Radiologia 

Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada 
serviço de saúde (Ambulatório, UTI, Leitos Hospitalares e Centro Cirúrgico); zelar pela 
proteção radiológica dos pacientes e acompanhantes; avaliar a qualidade da radiografia 
para garantia do diagnóstico correto; encaminhar as radiografias, identificando os 
pacientes, para cada setor solicitante; realizar exames de TC – Tomografia 
Computadorizada; executar revelações na câmara escura. 

Terapeuta Ocupacional 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em 
Unidades de Saúde; coordenar, planejar, executar e avaliar as atividades de assistência em 
saúde ligadas à problemáticas específicas, físicas, motoras, sensoriais, psicológicas, mentais 
e sociais; intervir terapeuticamente, utilizando-se de técnicas específicas, em atividades 
individuais e /ou coletivas, nos níveis preventivo, curativo, reabilitação e inclusão social; 
promover a adaptação de recursos e materiais para adequação de posturas e atividades 
diversas, nos ambientes em que o paciente se estabeleça; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo. 

Vigia 
Efetuar ronda diurna e noturna nas dependências de Unidades Escolares; controlar a 
movimentação de pessoas e materiais; verificar instalações hidráulicas e elétricas; prestar 
informações gerais. 

 


