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Planejar, coordenar, avaliar e/ou executar programas e projetos na área
Assistente Social
do serviço social.
Realizar atividades de enfermagem relacionadas com a prevenção e
Enfermeiro
recuperação da saúde individual e coletiva.
Executar atividade que envolve manipulação, controle, registro,
requisição e análise de medicamentos, drogas e matéria prima de uso
Farmacêutico
farmacêutico.
Executar atividades de supervisão, coordenação, programação ou
execução especializada, referente a trabalhos relativos à utilização de
Fisioterapeuta
métodos e técnicas fisioterápicas, para reabilitação física do indivíduo.
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral,
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento
Fonoaudiólogo
fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros para possibilitar
o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.
Prestar assistência médica a comunidade, realizar visitas domiciliares,
Médico Clínico Geral elaborar, executar e avaliar planos e programas de saúde pública, bem
como promover a educação sanitária e em saúde.
Prestar assistência médica a comunidades, na sua área de
Médico Pneumologista
especialização, visando preservar ou recuperar a saúde pública.
Prestar assistência médica a comunidades, na sua área de
Médico Psiquiatra
especialização, visando preservar ou recuperar a saúde pública.
Executar e coordenar os trabalhos relativos a programas de saúde
pública, visando a recuperação e manutenção da saúde bucal da
Odontólogo
população.
Executar atividades odontológicas, com ênfase em procedimentos
Odontólogo Cirurgião
cirúrgicos, orientação sobre saúde oral.
Desenvolver atividades que se destinam a preservação do dente por
meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das
alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares; executar
Odontólogo
procedimentos conservadores da vitalidade pulpar, procedimentos
Endodontista
cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares, procedimentos cirúrgicos
para-endodônticos e tratamento dos traumatismos dentários.
Desenvolver atividades que se destinam ao estudo, diagnóstico,
Odontólogo
prevenção e tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à
Periodontista
promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal.
Coordenar, orientar e executar tarefas especializadas referentes ao
estudo do comportamento humano e a dinâmica da personalidade com
Psicólogo
vistas à orientação psico-pedagógica, ocupacional, clínica e ao
ajustamento individual.
Coordenar, orientar e acompanhar a preparação de programas e projetos
Pedagogo
sócio-assistenciais.
Agente Administrativo Desenvolver atividades de caráter administrativo.
Auxiliar o Odontólogo no atendimento à pacientes em visitas
Atendente de
domiciliares, consultórios, clínicas, ambulatórios odontológicos e em
Consultório
unidades móveis de serviço de odontologia, bem como executar tarefas
Odontológico
administrativas.
Auxiliar de
Executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo
Enfermagem
pacientes e doentes em visitas domiciliares e à comunidade.
Auxiliar de Laboratório Executar serviços técnicos de laboratório, sob a supervisão e orientação
do Bioquímico. Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório,
limpando, conservando e guardando aparelhagem e utensílios, bem
como ajudando na coleta dos materiais a serem analisados.
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Executar operações de digitação de dados para processamento
eletrônico.
Técnico em
Desenvolver serviços técnicos referentes à enfermagem, orientando e
Enfermagem
visando uma eficiente assistência à saúde pública.
Realizar tarefas de orientação sobre higiene bucal e outras medidas
preventivas à população e auxiliar na realização de trabalhos
Técnico em Higiene
odontológicos, bem como executar procedimentos técnicos aprovados
Dental
pelo CFO, com supervisão direta do Odontólogo.
Elaborar ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
pública, e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
Técnico em Vigilância ambiente nele incluído o do trabalho, da circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de
Sanitária
bens de consumo que, direta ou indiretamente, relacionam-se com a
saúde, bem como o controle da prestação de serviços relacionados com
a saúde.
Agente Comunitário de Executar tarefas nas áreas de vigilância epidemiológica e de educação
Saúde
em saúde comunitária.
Inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade
Agente de Combate às de combater a presença de animais transmissores de doenças infectocontagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população quanto aos
Endemias
meios de eliminação dos focos de proliferação destes animais.
Dirigir e/ou conduzir veículos rodoviários observando as instruções
Motorista
gerais de segurança de tráfego rodoviário.
Preparar e distribuir refeições para atender aos programas alimentares
Servente/Merendeira executados pela Prefeitura Municipal, bem como executar serviços de
limpeza e arrumação da sua área de trabalho.
Digitador

