ANEXO I
EDITAL 01/2018
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
SUPERIOR
CIRURGIÃO DENTISTA
Descrição Sumária
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.
Descrição Detalhada
Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a
presença de cáries e outras afecções.
Identificar as afecções quanto a extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais,
exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento.
Executar serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, como
último recurso e para prevenir generalização de infecções.
Restaurar as cáries dentárias empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para
evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente.
Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro para eliminar a instalação de
focos e infecções.
Orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando
a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal para promover e orientar o atendimento à
população em geral.
Supervisionar, orientar e treinar seus subordinados, acompanhado-os diariamente para melhor
atendimento à população.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Odontologia, com registro no Conselho Regional de
Odontologia - CRO.
ENFERMEIRO
Descrição Sumária
Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.
Descrição Detalhada
Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, curativo,
inalação, injeção, vacinas, esterilização, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores
artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para
proporcionar bem-estar, mental e social aos pacientes.
Prestar primeiros socorros, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações
especiais, administrando medicamentos para posterior atendimento médico.
Supervisionar os seus auxiliares, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do
médico para assegurar o tratamento ao paciente.
Desenvolver o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar às
gestantes sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc.
Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de
vigilância epidemiológica e sanitárias, visando a melhoria de saúde do indivíduo.
Participar de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e familiares, quando da
internação ou alta, verificando e orientando o exato cumprimento de prescrições médicas,
quanto ao tratamento, medicamentos e dietas.
Participar no planejamento, execução e avaliação da programação da saúde.
Participar em eventos promovidos pelo município, prestando primeiros socorros para assegurar
o bem estar físico dos participantes.
Efetuar puericultura verificando sinais vitais, desenvolvimento neuro-psico-motor, higiene,
alimentação, vacinação, peso, altura, perímetro cefálico, perímetro torácico, orientando a mãe
para evitar desnutrição, desmame precoce, objetivando seu melhor desenvolvimento.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior de Enfermagem, com registro no Conselho Regional de
Enfermagem - COREN.
FARMACÊUTICO
Descrição Sumária
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimentos de medicamentos e
outros preparados; analisar substâncias, matérias e produtos acabados valendo-se de técnicas e
aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender a receitas médicas,
odontológicas e veterinárias.
Descrição Detalhada
Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender à produção de remédios.
Fazer análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas
específicas para complementar o diagnóstico de doenças.
Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.
Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário,
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus
responsáveis no cumprimento da legislação vigente.
Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços,
portarias, pareceres e manifestos.
Participar na compra e estocagem de matérias-primas para a fabricação de produtos
farmacêuticos e da compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo
especificações técnicas e acompanhando licitações.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Farmácia com registro no Conselho Regional de Farmácia CRF.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Descrição Sumária
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica para promover a saúde e o bem-estar do paciente.
Descrição Detalhada
Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-los ao
especialista.
Registrar consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares para efetuar a orientação adequada.
Analisar e interpretar resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparando-os com padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico.
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como
cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente.

Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas para
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada para prevenir conseqüências mais
graves ao trabalhador.
Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física, mental e de óbito, para atender às
determinações legais.
Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações
educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente
informações sobre as necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem-estar
da comunidade.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina CRM.
MÉDICO GINECOLOGISTA
Descrição Sumária
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de
tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atender a mulher no
ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento
clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho.
Descrição Detalhada
Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos
órgãos.
Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas,
para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica.
Fazer cauterização do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as
lesões existentes.
Participar de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para promover
programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam
a área genital.
Colher secreções vaginais ou mamarias, para encaminhá-las a exame laboratorial e solicitar
quando necessário exames de sangue, fezes e urina para auxiliar no diagnóstico.
Fazer anamnese, exame clínico e obstétrico, requisita testes de laboratórios valendo-se de
técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez.
Controlar a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuracão
uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas
ou obstétricas.
Acompanhar a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo
do útero, as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da parturiente
para evitar distocia.
Controlar o puerpério imediato, verificando diretamente ou por intermédio de enfermeira a
eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou
tratar infecções ou qualquer intercorrência.
Realizar o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica para verificar a
recuperação do organismo materno.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Medicina, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia e
registro no Conselho Regional de Medicina - CRM.

MÉDICO PEDIATRA
Descrição Sumária
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica específica às
crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar sua saúde.
Descrição Detalhada
Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões por meio de
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e
malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o
diagnóstico.
Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas
especiais para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses
e prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças.
Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de
diagnóstico e acompanhamento clínico.
Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias,
prescrevendo pré-operatório para possibilitar a recuperação da saúde.
Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde
Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade para cooperar na promoção, proteção e
recuperação da saúde física e mental das crianças.
Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões
normais para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados.
Indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com
a programação.
Encaminhar para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos
que julgar necessário.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Medicina, com especialização em Pediatria e registro no
Conselho Regional de Medicina - CRM.
MÉDICO PSIQUIATRA
Descrição Sumária
Tratar síndromes psiquiátricas, distúrbios mentais orgânicos: estados demenciais. Dependência
do álcool e de outras substâncias psicoativas. Distúrbios esquizofrênicos: distúrbios delirantes.
Distúrbios do humor. Distúrbios de ansiedade: ansiedade generalizada, distúrbios de pânico,
distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de stress pós-traumáticos. Distúrbios
conversivos, dissociativos e somatoformes. Distúrbios de personalidade: desvios sexuais.
Deficiência mental.
Descrição Detalhada
Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e instrumentos especiais para
determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o
usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da
avaliação médica;
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva,
de urgência, de emergência ou terapêutica;
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais,
para confirmar ou informar o diagnóstico;
Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito e a evolução da doença;
Prestar atendimento em urgências e emergências;
Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as observações relação médico-paciente, conceito
de transferência, contratransferência e latrogenia, efetuar observação psiquiátrica: anamnese;
Realizar exame somático, mental e complementar, quando necessário;

Indicar ou encaminhar pacientes para tratamento especializado/reabilitação, entrevistando-os ou
orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação;
Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando
ou tratando pacientes, para prevenir o seu agravamento;
Executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, terapia, para promover a recuperação
do paciente;
Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade;
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho;
Executar a jornada de trabalho semanal, distribuídas conforme a necessidade de serviço,
incluindo período diurno, plantões noturnos nos dias úteis, finais de semana e feriados, nas
unidades básicas de saúde e postos de atendimento designados pela Secretaria da Saúde;
Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência;
Obedecer ao Código de Ética Médica.
Escolaridade: Curso superior em Medicina, com especialização em Psiquiatria e registro no
Conselho Regional de Medicina - CRM.
MÉDICO VETERINÁRIO
Descrição Sumária
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, para assegurar a
qualidade de alimentos e a saúde da comunidade.
Descrição Detalhada
Efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos
e de laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais.
Encaminhar exames laboratoriais, colhendo material e a análise anatomopatológica,
histopatológica, imunológica para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica.
Promover a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação,
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinando visita no local para fazer cumprir a legislação pertinente.
Efetuar inspeção de carnes bovinas e suínas, fiscalizando a carcaça, subprodutos e derivados
para garantir que a população consuma produtos de origem animal saudável e com qualidade.
Controlar o número de abate e doenças encontradas nos animais abatidos, através de relatório
mensal para fins de estatística e conhecimento dos órgãos competentes.
Supervisionar o canil público, promovendo a orientação do acomodamento dos animais, o seu
sacrifício se for o caso, e coleta de material visando amostras de zoonoses que afeta a sanidade
pública.
Executar outras tarefas correlatas, com o setor, determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Medicina Veterinária, com registro no Conselho Regional de
Medicina Veterinária - CRMV.
PSICÓLOGO
Descrição Sumária
Atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.
Descrição Detalhada
Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando ao
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação a sua integração à família e à
sociedade.
Prestar atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os
em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus
problemas e encaminhamento ao médico, quando for o caso.
Prestar atendimento psicológico as crianças de escolas, creches e outras, visando ao
desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua
integração à escola, à comunidade e à família para promover o seu ajustamento.

Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas realizando sondagem de aptidões e capacidade
profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no
trabalho.
Efetuar análise de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal,
colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia
aplicada ao trabalho.
Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional,
realizando a identificação e análise de funções.
Promover o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua
auto-realização.
Analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de
reuniões e utilizando outros métodos de verificação para o diagnóstico e tratamento a ser
dispensado.
Auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para o diagnóstico e tratamento de
enfermidades.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Curso Superior em Psicologia, com registro no Conselho Regional de Psicologia CRP.

MÉDIO E TÉCNICO COMPLETO
ASSISTENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Descrição Sumária
Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços,
visando garantir a qualidade e higiene dos produtos e serviços oferecidos à população.
Descrição Detalhada
Realizar controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde,
inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano, controle de bens de consumo
que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da reprodução ao consumo, verificando as condições sanitárias, visando garantir a
qualidade e higiene dos produtos e serviços oferecidos a população e também a liberação de
licença sanitária anual.
Participar juntamente com a Secretaria do Planejamento da Central de vistoria visando a
liberação de Alvará de Localização Inicial, inclusão no ramo, alteração de endereço, sócios ou
razão social e cancelamento de alvará de licença.
Efetivar vistorias em imóveis recém construídos ou reformados para liberação de habite-se.
Realizar a apreensão, interdição e inutilização de produtos, considerados impróprios ao
consumo, coletando material para análise (água, alimentos, etc.), visando preservar a saúde da
população.
Apurar as reclamações registradas pela população relativas a vigilância sanitária, procurando
saná-las ou direcioná-las a área competente.
Participar de Programas de Educação Sanitária, realizando a divulgação de normas sanitária.
Realizar controle de zoonoses (vetores e roedores), através de visitas domiciliares investigando
e coletando larvas e orientando para evitar doenças transmitidas por insetos.
Executar serviços administrativos tais como: ingressos e baixa de responsabilidade técnica de
profissionais, controle de cadastro profissionalis, conferência de livros e balancetes dos
psicotrópicos e relatório de atividades, digitação e datilografia, arquivo e outros.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Ensino Médio Completo e conhecimento na área.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição Sumária
Exercer as atividades auxiliares de nível médio técnico, acompanhando os serviços de
enfermagem nas unidades de saúde.
Descrição Detalhada
Auxiliar no desenvolvimento de programas de orientação às gestantes, às doenças
transmissíveis e outras, desenvolvendo com o enfermeiro, atividades de treinamento e
reciclagem para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes.
Auxiliar no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de enfermagem.
Auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de
Vigilância Epidemiológica.
Auxiliar na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a
pacientes durante a assistência de saúde.
Auxiliar em diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle
da pressão venosa, monitorização de aplicação de respiradores artificiais, prestação de
cuidados de conforto para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes.
Orientar o paciente sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito, instruindo sobre o
uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento para reduzir a incidência de
acidentes.
Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções
cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento
das tarefas de cada membro da equipe.
Executar serviços gerais de enfermagem, puericultura, injeções e vacinas, ministrar remédios,
registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de
laboratório.
Prestar atendimento em eventos promovidos pelo município para efetuar primeiros socorros no
caso de emergência.
Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos
específicos.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Ensino Médio Completo, com habilitação específica e registro no Conselho
Regional de Enfermagem - COREN.

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição Sumária
Executar pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no
atendimento aos pacientes.
Descrição Detalhada
Efetuar pré-consulta recebendo o paciente, verificando pressão arterial, temperatura, peso e
sintomas para facilitar e agilizar o trabalho do médico.
Orientar o paciente sobre a medicação por via oral e parenteral do tratamento prescrito,
instruindo sobre o uso de medicamentos.
Efetuar coleta para exames laboratoriais e controle hídrico.
Efetuar atendimento domiciliar a pacientes, quando este necessitar de tratamento e não estiver
em condições físicas para comparecer à unidade de saúde.
Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacina.
Efetuar atendimento em eventos promovidos pelo município para efetuar primeiros socorros no
caso de emergência.
Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio.
Receber o paciente para internação, auxilia no banho, troca de roupa, orienta e medica mediante
prontuário médico.

Zelar pela limpeza, desinfecção, esterilização e ordem do material, remédios ou de equipamentos
e dependências de unidade de saúde.
Efetuar puericultura verificando sinais vitais, desenvolvimento neuro psico motor, higiene,
alimentação, vacinação, peso, altura, perímetro cefálico, perímetro torácico, anotando na ficha e
cartão da criança, orientando a mãe para evitar desnutrição da criança e desmame precoce,
objetivando seu desenvolvimento.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo, com Habilitação Específica em Auxiliar de
Enfermagem, e registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN.

