
ANEXO II 
 
AGENTE DE SAÚDE –  Conhecimentos Específicos:  Noções de Higiene e Saúde; Noções de Primeiros Socorros; 
Vacinação; Alimentação; Aleitamento; Doenças Transmissíveis; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Notificação 
de Doenças; A desnutrição e suas seqüelas. 
 
AGENTE DE ZOONOSES – Conhecimentos Específicos:  Epidemiologia; Imunologia; Esterilização; Desinfecção; 
Etiopatogenia; Controle e erradicação das principais enfermidades; Infecto-contagiosas e parasitárias das espécies: 
Bovina, Bubalina, Eqüina, Suína, Ovina, Caprinos, Cachorros, Gatos e outros; Inspeção anti-mortem, pós-mortem. 
 
ALMOXARIFE -  Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – 
Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – 
Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das 
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos 
– Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos 
Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de 
Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – 
Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação 
e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
de defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º 
grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão 
algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números 
complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; 
Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; 
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e 
MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo e volume.  
Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos 
sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 
Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa.   
 
ASSISTENTE SOCIAL – Conhecimentos Específicos:  SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:  IAMAMOTO, Marilda 
Villela/ CARVALHO, Raul de – Relações Sociais e Serviço Social no Brasil; NETO, José Paulo – Capitalismo 
Monopolista e Serviço Social – Ed. Cortez; IAMAMOTO, Marilda Villela – Serviço Social na Contemporaneidade - 
Trabalho e Formação Profissional; MAGALHÃES, Selma Marques – Avaliação e Linguagem - Relatórios, Laudos e 
Pareceres; ACOSTA, Ana Rojas/ VITALE, Maria Amália Faller – Família - Redes, Laços e Políticas Públicas; 
IAMAMOTO, Marilda Villela – Seviço Social em Tempo de Capital Fetiche; VASCONCELOS, Ana Maria de – Prática 
do Serviço Social, A – Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde; BRAGA, Lea/ CABRAL, Maria do 
Socorro Reis – Serviço Social na Previdência; PEREIRA, Potyara – Política Social temas e questões; GUERRA, 
Iolanda D. – Instrumentalidade do Serviço Social – 6ª edição; BARROSO, Maria Lúcia – Ética – Fundamentos sócio-
históricos; BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho – Economia Solidária como Política Pública, uma tendência de 
geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil; COUTO, Berenice Rojas – Direito Social e Assistência 
Social na sociedade brasileira: uma equação possível?; BISNETO, José Augusto – Serviço Social e Saúde Mental, 
uma análise institucional da prática; PONTES, Reinaldo Nobre – Mediação e Serviço Social; Revista Serviço Social e 
Sociedade nº 56 – Assistência Social e Sociedade Civil – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 57 – 
Temas Contemporâneos – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 63 – O enfrentamento da pobreza em 
questão – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 71 – Especial Família – Ed. Cortez; Revista Serviço 
Social e Sociedade nº 86 – Espaço Público e Direitos Sociais – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 93 
– Trabalho e Trabalhadores – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 95 – Especial “Serviço Social: 
Memória e História” – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 96 – Memória do Serviço Social. Políticas 
Públicas – Ed. Cortez; Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 8.742/93 – Lei 
Orgânica da Assistência Social; NOB / SUAS; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência; 
Código de Ética Profissional; Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a Profissão de Assistente Social; Constituição Federal 
(Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, 
Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 
20/07/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.741 de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 



6.214 de 26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada; Conhecimento sobre Programas e 
Projetos Sociais vigentes; Lei nº 80.080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da saúde; NOB/SUS. 
 
AUXILIAR DE COZINHA –  Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de 
Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – 
Exclamativa – Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e 
Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; 
Análise e Interpretação de Textos.  
Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, 
triplo,um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e 
área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  
Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa. 
Conhecimentos Básicos de Alimentação e Higiene:  Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no 
trabalho – Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e 
manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor 
aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de 
alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e 
alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no 
organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas 
e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.  

AUXILIAR DE DENTISTA – Conhecimentos Específicos:  Funções; Noções básicas da função; Procedimentos; 
Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene – asseio; Funções do Auxiliar de Consultório 
Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades de uso; Materiais Dentários: características, 
formas de apresentação, finalidades, técnicas de manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: 
características e finalidades; Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal). 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Conhecimentos Específicos:  Técnicas básicas de enfermagem; infecção 
hospitalar; ordem e limpeza na unidade; preparo da cama hospitalar; sinais vitais; colheita de material para exames; 
admissão, alta e transferência de paciente; posições e restrições de movimentos; movimentação e transporte de 
paciente; conforto; higiene corporal; alimentação do paciente, dietas; curativo; escara de decúbito, administração de 
medicamentos, via parenteral, sondagem gástrica, lavagem gástrica; cateterismo vesical masculino e feminino, 
socorros de urgência; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da enfermagem.  
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA – Conhecimentos Específicos:  Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de 
receitas; Higiene e Segurança no trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; 
Relações interpessoais e atendimento ao público; Noções de organização e funcionamento de farmácia. 
Almoxarifado: controle de entrada e saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. 
Dispensação de medicamentos. Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos 
medicamentos. Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; 
Conceitos de medicamento, remédio, genérico, similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas 
farmacêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório 
de manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e 
medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado 
físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos de separação. Processo de esterilização. 
Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. Resoluções ANVISA para a área 
farmacêutica.Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e segurança.Portaria 344/98 – 
SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.  
 
COZINHEIRA – Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; 
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – 
Afirmativa – Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação 
Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de 
Textos.  
Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, 
triplo,um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e 
tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e 
área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  
Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa. 
Conhecimentos Básicos de Alimentação e Higiene:  Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no 



trabalho – Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e 
manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor 
aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de 
alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e 
alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no 
organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas 
e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.  
 
DENTISTA – Conhecimentos Específicos:  Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e 
Preventiva; Ortodontia; Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde 
Coletiva; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção 
odontológica à gestante e ao idoso. 
 
ENFERMEIRO – Conhecimentos Específicos:  Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização, 
administração de medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. 
Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do 
Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde 
(mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de 
notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro 
cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. 
Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais 
peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes 
decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, 
berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança 
hospitalizada. Atualidades em Enfermagem. 
 
FARMACÊUTICO – Conhecimentos Específicos:  FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção, distribuição e 
Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e 
Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos;Intervenção Farmacêutica e otimização da 
farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de 
utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos 
Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de 
Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE 
ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 
344/98;Medicamentos de referência, similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: 
Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; 
Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; 
Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas 
de Filtração, Destilação e Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e 
Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de 
Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A 
organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos 
básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. 
EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de 
Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
Noções de controle de infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS: 
Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, 
rotinas e recursos humanos.; Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos;Organização de 
Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle  e planejamento de Estoque de Medicamentos 
e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas 
ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição  e Dispensação de Medicamentos.  
 
FISIOTERAPEUTA – Conhecimentos Específicos:  Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de 
Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia aplicada à Neurologia  -  Infantil – Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e 
Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 
 
FONOAUDIÓLOGO – Conhecimentos Específicos:  Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e 
escrita, disgrafia, disortografia, discalculia, orientação para escola e família); Fonoaudiologia em Neurologia 
(Síndromes e Demências); Patologias de fala e linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não 
Progressiva, Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz 
(avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); Aleitmento Materno; Exames Audiológicos e Processamento 



Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública; Desenvolvimento da 
criança normal e patotógico (linguagem, motor e cognitivo); Atualidades em Fonoaudiologia. 
 
MÉDICO ANESTESISTA – PLANTONISTA – Conhecimentos Es pecíficos:  Anestesia em cardiopatas; 
Recuperação pós anestésica; Anestesiologia infantil; Relaxantes musculares; Pacientes portadores de deficiência 
física; Anestésicos inalatórios; Cateter; Modalidade ventilatória; Plexo braquial; Código de Ética Médica; Tipos de 
anestésicos; Conduta relacionada ao neonato e ao adulto; Plano anestésico; Farmacologia; Pacientes em choque.  
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA – MENSALISTA – Conhecimentos E specíficos:  Anatomia e fisiologia do aparelho 
cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, 
medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e 
agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. 
Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias 
cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. 
Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. 
Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL – MENSALISTA – Conhecimentos E specíficos:  Epidemiologia e Fisiopatologia. 
Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, 
sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, 
nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, 
ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA – MENSALISTA – Conhecimentos Específicos:  Anatomia e fisiologia da pele 
normal. Fisiopatologia cutânea. Semiologia e métodos complementares. Dermatoses alérgicas. Dermatoses 
eritêmato-descamativas. Dermatoses vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções 
bacterianas e microbacterioses. Doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. 
Dermatozoonoses e leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes químicos e físicos. Granulomas não 
infecciosos. Nevos, tumores benignos e cistos. Tumores malignos. Distúrbios dos anexos (glândulas, pelos e unhas). 
Afecções das mucosas e semimucosas. Terapêutica medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica.  
 
MÉDICO GINECOLOGISTA – MENSALISTA – Conhecimentos E specíficos:  Anatomia dos órgãos genitais 
femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital 
feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em 
tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão 
pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. 
Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas 
e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e 
da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia 
trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. 
Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. 
Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. 
Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do 
organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. 
Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto 
pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. 
Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e 
lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez 
prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de 
parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-
legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e 
desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias 
obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do 
cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA – MENSALISTA – Conhecimentos Es pecíficos:  Epilepsias; Neurites; Convulsões; 
Paralisias; Cefaléias; Farmacodinâmica das Drogas Neuroativas; Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia; Ação de 
Drogas Ilícitas no SNC; Traumatismos Cranianos; Doenças Degenerativas; AVCI; AVCH; Neuroanatomia; Sintomas 
causados por afecções neurológicas; Afecções neurológicas de etiologia conhecida; Doenças de origem vascular; 
Alterações do líquido cerebral e cefalorraquidiano; Tumores; Trauma; Tocotraumatismos e malformações; Doenças 
hereditárias devidas a erros metabólicos conhecidos; Doenças nervosas de etiologia desconhecida; Síndromes 



neurocutâneas; Afecções dos nervos cranianos; Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e demência; Distúrbios da 
motilidade; Afecções da medula; Placa mioneural; Miopatias; Doenças desmielinizantes; Sistema Nervoso autônomo; 
Doenças de caráter intermitente ou paroxístico; Doenças sistêmicas; Neurologia do ambiente. Sono normal e seus 
distúrbios. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA – MENSALISTA – Conhecimentos Esp ecíficos:  Conceitos gerais de ortopedia e 
traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e 
tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia 
do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de 
tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea.  
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA – MENSALISTA – Conhec imentos Específicos:  NARIZ E SEIOS 
ASSESSÓRIOS:Anatomia e fisiologia cínicas do nariz e dos seios assessórios; Correção cirúrgica das deformidades 
faciais e das lesões obstrutivas; Epstaxe, furunculose, corpos estranhos, rinolitos e atresia das coanas; Alergia, 
renites e hidrorréia nasal; Cefaléia e nevralgia da face e da cabeça; Infecções crônicas das fossas nasais; Etiologia 
das enfermidades inflamatórias das vias respiratórias superiores; Radiologia dos seios paranasais; Tratamento 
incruento das infecções sinusais; Tratamento cirúrgico das infecções sinusais; Complicações das afecções sinusais; 
Tumores do nariz e dos seios paranasais.    FARINGE:  Anatomia cirúrgica da faringe a das amídalas; Enfermidades 
da faringe; Enfermidades das amídalas e das adenóides; Indicações para a amidalectomia a para a adenoidectomia; 
Enfermidades das adenóides e da amídala lingual; Infecções profundas do pescoço; Granulomatoses crônicas do 
nariz, da garganta e dos ouvidos; Tumores da face, da nasofaringe e da faringe; Quistos da boca; Tumores das 
glândulas salivais.   ENFERMIDADES DA LARINGE:  Desenvolvimento anatômico da laringe; Anatomia da laringe; 
Insuficiência respiratória a traqueostomia; Malformações congênitas da laringe; Traumatismo da laringe; 
Enfermidades inflamatórias agudas da laringe; Enfermidades inespecíficas crônicas da laringe.  OUVIDOS: Anatomia 
e fisiologia do ouvido; Exame clínico, funcional e radiológico dos ouvidos; Audiometria; Patologias do pavilhão 
auricular, do conduto auditivo externo e da membrana timpânica; Patologias do ouvido médio: Infecciosa, traumática 
e tumoral. Complicações; Patologias da trompa de Eustáquio. Terapêutica; Patologias do ouvido médio. Terapêutica; 
Patologias do conduto auditivo interno. Terapêutica; Vertigens.         
 
MÉDICO PEDIATRA – MENSALISTA E MÉDICO PEDIATRA – PL ANTONISTA – Conhecimentos Específicos:  
Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e 
distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e passiva. Alimentação do recém-nascido e 
lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: 
Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. 
Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático, 
insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: 
Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal 
convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, insuficiência renal 
aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: Anemias 
carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do 
fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias 
agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 
Paciente Politraumatizado. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA – MENSALISTA – Conhecimentos Espe cíficos:  Síndromes e Transtornos Mentais 
Orgânicos; Demências na senilidade e pré-senilidade; Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias 
psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; 
Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos 
do Sono; Transtornos Factícios; Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; 
Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; 
Testes Laboratoriais e outros Testes; Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias.  
 
MÉDICO SOCORRISTA – PLANTONISTA – Conhecimentos Esp ecíficos:  Cardiovasculares : insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial 
periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares : insuficiência respiratória aguda, bronquite 
aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do 
Sistema Digestivo:  gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores 
do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, 



diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias 
hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, 
lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.  Psiquiátricas: alcoolismo, 
abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. 
Dermatológicas:  escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença 
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. 
 
MÉDICO UROLOGISTA – MENSALISTA – Conhecimentos Espe cíficos:  Neoplasia de Rim; Tumores de Bexiga; 
Infecções urinárias; Letíase urinária; Câncer de Próstata; DST.  
 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA –  Língua Portuguesa:  Fonema e Sílaba; Ortografia Oficial; Classes de Palavras; 
Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da 
Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Correção de Textos; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e 
Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  
Matemática:  Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples 
e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; 
Geometria Plana.  
Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa. 
Prova Prática: Condução de veículos da espécie em via pública; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos 
do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Conhecimentos Especí ficos:  Corpo, sociedade e a construção da cultura 
corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros de urgência aplicados à Educação Física; Educação 
Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da 
Educação Física na escola; Educação Física escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação 
na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático-
pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades 
inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da 
atividade humana; Atividade física e qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento 
físico e performance humana; Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana; Testes musculares, 
funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexo, provas de 
esforço de sobrecarga e de atividades na reavaliação o estado de saúde; Cinesioterapia; Exercícios corretivos de 
coluna, defeitos dos pés, afecções do aparelho respiratório e cardiovascular; Relaxamento, exercício e jogos com 
pacientes portadores de problemas psíquicos. 
 
PSICÓLOGO – Conhecimentos Específicos:  Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A 
Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A 
sensação e a percepção; A Psicanálise; O Gestalt – Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das 
Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; Orientação de Pais; Conhecimentos em 
Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Orientação Familiar. 
 
RECEPCIONISTA – Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – 
Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – 
Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das 
palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos 
– Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos 
Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de 
Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – 
Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação 
e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
de defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 



Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º 
grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão 
algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números 
complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; 
Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; 
Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e 
MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo e volume.  
Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos 
sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 
Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Conhecimentos Específicos:  Técnicas básicas de enfermagem; infecção 
hospitalar; ordem e limpeza na unidade; sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; 
posições e restrições de movimentos; colheita de material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; 
administração de medicamentos; cateterismo vesical masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; 
curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem 
pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da profissão; socorros de urgência; vacinação; 
aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias. 
 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – Conhecimentos Específicos:  Tipos de imobilização; Material 
utilizado; Posições; Instrumental; Noções de Anatomia.  
 
 

ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 
 
AGENTE DE SAUDE 
 

Realizar visitas casa a casa para a prevenção e controle de doenças; orientar o morador sobre o ciclo dos 
vetores de doenças, indicar criadouros e pontos estratégicos, a forma de eliminá-los ou controlá-los; coletar e 
identificar ovos, larvas e formas adultas de Aedes aegypti, albopictus e demais vetores de interesse em saúde 
pública; realizar busca ativa, auxiliar no bloqueio químico e controle mecânico de vetores e reservatórios de agentes 
causadores de doenças; realizar “Indice de Breteau” e participar de pesquisas de saúde; conhecer as doenças, 
agravos, problemas ambientais e sanitários mais comuns e buscar soluções junto à comunidade e demais Setores da 
Prefeitura; executar as ações de atenção primária de saúde, de atendimento e orientação em domicílios, comércios, 
indústrias, instituições e serviços de saúde; participar das ações e campanhas de saúde da vigilância ambiental, 
sanitária e epidemiológica, de âmbito municipal, estadual e federal; notificar as doenças de notificação compulsória; 
operar sistemas informatizados de informações de saúde; registrar as atividades, organizar boletins e materiais de 
trabalho e prestar informações sobre as atividades realizadas ao seu superior; dirigir veículo utilizado nas atividades, 
desde que possua Termo de Responsabilidade expedido pelo Setor de Pessoal; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
AGENTE DE ZOONOSES 
 

Competirá ao servidor coletar e identificar larvas e insetos; orientar e dar destino adequado aos objetos e 
materiais inservíveis; identificar, classificar, pesquisar e tratar pontos estratégicos de acordo com o programa de 
controle do Aedes aegypti; solucionar problemas sanitários e de meio ambiente de forma integrada envolvendo os 
demais Setores da Prefeitura e da sociedade; realizar busca ativa, bloqueio químico, controle mecânico e 
nebulização para o controle de zoonoses; realizar coleta de animais mortos e remover animais atropelados; realizar a 
coleta de lixo hospitalar; auxiliar o Médico Veterinário em procedimentos cirúrgicos e preparar órgãos de animais 
para o diagnóstico; capturar, transportar e cuidar de animais errantes de grande porte, pequeno porte, e insetos; 
participar de investigações epidemiológicas, sanitárias e ambientais; atuar na campanha de vacinação anti-rábica e 
demais campanhas de saúde; realizar ações educativas para funcionários e comunidade; atender às reclamações 
em geral; elaborar boletins técnicos e boletins de produção; coletar água, alimentos e produtos sujeitos à fiscalização 
sanitária, para análise de rotina e fiscal; notificar doenças de notificação compulsória; operar os sistemas 
informatizados de saúde; dirigir veículo utilizado nas atividades, desde que possua Termo de Responsabilidade 
expedido pelo Setor de Pessoal; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual; executar outras tarefas 



pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
ALMOXARIFE 
 

Executar serviços de pedidos de material/insumos de acordo com os processos de licitação ou necessidade 
imediata de determinado material; receber materiais e conferir os mesmos mediante o pedido e a autorização de 
fornecimento feito anteriormente; acondicionar os materiais recebidos e guardá-los em prateleiras, estrados ou sob-
refrigeração, conforme o peso e tamanho das espécies; controlar a entrada das notas fiscais no sistema de registro 
no computador; separar os materiais, de acordo com as requisições enviadas e encaminhá-los aos respectivos 
Setores; controlar a saída dos materiais no sistema, através das requisições, dando baixa nas mesmas e posterior 
conferência com o estoque físico de acordo com o programa; elaborar inventário a cada 06 (seis) meses para 
verificação do estoque e saída dos materiais e respectiva concordância com o programa; entregar e conferir 
materiais nas Unidades Básicas de Saúde; elaborar balancete mensal para verificação do estoque físico-financeiro 
dos materiais; atender a funcionários e fornecedores; controlar a validade dos produtos; fazer uso de Equipamentos 
de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 
pelo Chefe imediato. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 

Realizar atividades na área de assistência social, relacionadas a atendimentos e plantões; atuar em 
programas e projetos sociais; programar ações básicas no campo médico/hospitalar através da análise dos recursos 
e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade de forma a orientá-los e promover seu 
desenvolvimento e autonomia; planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacional e de saúde, 
utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas de atendimento integral à saúde; 
efetuar a triagem nas solicitações de ambulâncias, remédios, gêneros alimentícios, roupas, material para curativo, 
prótese, exames, prioridades em agendamento externo, prestando o atendimento sempre que possível; avaliar e 
acompanhar casos especiais dos ambulatórios médicos, referentes às drogas, alcoolismo, relacionamento familiar e 
outros; realizar visitas domiciliares para completar triagem sócio-econômica, de verificação de endereço para 
comprovação de municipalidade e por solicitação da clinica médica; realizar visitas aos leitos hospitalares fornecendo 
suporte psico-social-afetivo ao paciente internado; efetuar pocedimentos burocráticos e técnicos em situações de 
óbito e de internações e altas hospitalares; organizar a comunidade em grupos para orientá-los e promovê-los na 
busca de melhores condições de saúde; participar de encontros, reuniões, seminários, Fóruns e Conselhos 
Municipais e da elaboração de projetos sociais e do Plano Municipal de Assistência Social; prestar serviços junto aos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 
determinadas pelo Chefe imediato. 

 
AUXILIAR DE COZINHA 
 

Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios da cozinha; distribuir as refeições nos recipientes próprios; 
controlar os gêneros alimentícios quanto ao recebimento e armazenamento dos mesmos; lavar e preparar saladas; 
auxiliar a cozinheira na preparação das refeições; servir as refeições aos pacientes; manter a conservação dos 
utensílios da cozinha em geral e do refeitório; manter em ordem a saladeira e conservar limpa a refresqueira de suco 
para o seu bom funcionamento; servir refeições nas alas médicas quando solicitado; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 
pelo Chefe imediato. 

 
AUXILIAR DE DENTISTA 

 
Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em 

ordem arquivo e fichário; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; manipular 
materiais de uso odontológico; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; proceder à conservação e 
manutenção do equipamento odontológico e realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do 
consultório; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 
Executar as atividades auxiliares de nível médico atribuídas à equipe de enfermagem cabendo-lhe preparar 

o paciente para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de 
sua classificação; executar tratamento especificamente prescritos ou de rotina além de outras atividades de 
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; 
aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e 



aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e 
proceder a sua leitura para o subsidio de diagnóstico; colher matéria para exames laboratoriais; testar cuidados de 
enfermagem pré e pós-operatórios; circular na sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de 
desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive 
alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem material de equipamento e de dependência da 
unidade de saúde; integrar-se à equipe de saúde; participar de atividades de educação em saúde, inclusive orientar 
os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar o 
Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde; executar os 
trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; efetuar procedimentos denominados pré-consulta e pós consulta 
par atendimento ao público nas Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório e Pronto Socorro; participar dos 
procedimento pós-morte; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 
tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
AUXILIAR DE FARMACIA 

 
Atender prescrições médicas, interpretando – as e separando os medicamentos; separar os medicamentos 

por horário em gaveta que são acondicionadas em carrinhos de dose unitária para os Enfermeiros; dispensar 
medicamentos aos pacientes e auxiliar na orientação sobre o modo de usar; requisitar, separar, conferir, receber e 
armazenar corretamente os medicamentos; separar o insumo necessário e higienizá-los; fracionar e reembalar 
medicamentos sólidos e líquidos orais em doses unitárias; ordenar estoque, organizar as prateleiras e manter a 
ordem da Farmácia; efetuar levantamento de estoque, bem como processar contagem de inventário físico; auxiliar na 
digitação e controle de medicamentos; zelar pelos equipamentos assim como pela ordem e limpeza do setor; cumprir 
as normas e procedimentos da instituição; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
 
COZINHEIRA 

 
Controlar os gêneros alimentícios, quanto ao recebimento e armazenamento dos mesmos; selecionar os 

ingredientes necessários e preparar as refeições, de acordo com o cardápio estabelecido pela Nutricionista; distribuir 
as refeições nos recipientes próprios; providenciar a lavagem e guarda dos utensílios da cozinha; manter a 
higienização da cozinha não só em relação aos utensílios como também ao ambiente em geral; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 
determinadas pelo Chefe imediato. 
 
DENTISTA 

 
Proceder à execução de exame clínico, ulotomia, extração, drenagem de abscesso, reimplante de dentes 

avulcionados, tratamento de alveolite e de hemorragia; restauração de amálgama de prata, com resina 
fotopolimerizável e com ionomero de vidro; radiografia periapical e interproximal; endodontia, aplicação tópica de 
flúor e de selante oclusal; controle de placa bacteriana, tartarotomia e polimento dental; remineralização de esmalte, 
tratamento de abscesso periodontal, curetagem supra e subgengival, capeamento pulpar direto e pulpotomia; cumprir 
carga horária de 04 (quatro) horas diárias, com disponibilidade para exercê-las em períodos alternados, conforme 
necessidade da Coordenadoria Municipal de Saúde; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
ENFERMEIRO 

 
Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem, avaliando os 

serviços prestados; desenvolver capacitações, educação continuada, treinamento e reciclagem; efetuar consultas de 
enfermagem e elaborar a sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas preconizados 
pelo SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a prevenção, tratamento e promoção à saúde da 
população; efetuar o controle de boletins de produtividade e do número de exames e consultas, avaliando a 
quantidade e qualidade de trabalho; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados e de treinamentos e capacitação, colaborando com a Gestão de Saúde; 
participar de campanhas de vacinação e outras de interesse à saúde pública; fiscalizar, se nomeado Fiscal Sanitário 
através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde 
e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; 
conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em 
casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando 
os respectivos processos; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de 
segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 



pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato.  
 
FARMACEUTICO 

 
Responder pelos serviços relacionados à Farmácia sejam os de manipulação, fórmulas, produtos, 

armazenamento, controle de validade e qualidade, dosagem e aviamento de receitas; responsabilizar-se pela 
distribuição, compra de medicação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a 
munícipes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, validade e qualidade de toda 
medicação utilizada inclusive a que necessita ser controlada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o 
GVS-XVII e recebimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no seu transporte 
e manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessários para emergência e tratamentos específicos 
(hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem 
como a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas relacionadas à composição 
e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal, 
de matérias-primas e produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas médicas, 
odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas químicas para atender solicitações e 
anotações em mapas, guias e livros que forem necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar 
inventários periódicos; controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os estoques 
físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando informes e enviando documentos sobre 
legislação e assistência farmacêutica para a elaboração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; realizar 
orientações educativas e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado Fiscal 
Sanitário através de Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços 
relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo 
Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos 
procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos 
de infração, elaborando os respectivos processos; participar de treinamentos e capacitação colaborando com a 
Gestão de Saúde; manter sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; 
fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua 
área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
FISIOTERAPEUTA 

 
Competirá ao servidor avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 

musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, 
provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgão 
afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes vascular-
cerebrais, poliomelite, meningite, de traumatismos raqui-medulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e 
de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia, para reduzir 
ao mínimo as conseqüências dessas doenças; atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com 
prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente; ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos 
dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios 
ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a 
circulação sangüinea; fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a 
sociabilidade; supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de 
tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 
assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para 
avaliação da política de saúde; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar 
outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
FONOAUDIOLOGO 

 
Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e 

outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; orientar o paciente com problemas 
de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação; 
orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos de assuntos de fonoaudiologia a fim de 
possibilitar-lhes subsídios à mesma e aos professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com 
relação à voz; controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que 
trabalham em locais onde se verifica muito ruído; aplicar testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos, 
determinar a localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo; atender e 
orientar os pais sobre as deficiências ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de 
sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos 



mesmos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes 
à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO ANESTESISTA - PLANTONISTA 

 
O Serviço de Anestesia, respeitando as normas do Conselho Federal de Medicina, e Sociedade Brasileira 

de Anestesiologia, trabalha, segundo as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa 
(Fundação Municipal de Saúde) e visa sempre o conforto, segurança e bem estar do paciente. A equipe é composta 
de médicos plantonistas, que fazem uma cobertura de vinte e quatro horas por dia, sendo: 1.a.) 12 horas (das 07:00 
às 19:00h) com a presença do plantonista no Hospital, tendo seus honorários no valor da hora integral; 1.b.) 12 horas 
(das 19:00 às 07:00h) com o plantonista à distância, tendo seus honorários no valor de um terço da hora, sendo que 
estes horários poderão ser alterados a critério da Direção do Hospital; O Anestesista atenderá no período (01) todas 
as cirurgias: - eletivas, de urgência e emergência. No período (02) somente serão atendidos os casos de urgência e 
emergência; será realizado o ambulatório de visita pré-anestésica, para assim evitar a suspensão de cirurgias e 
internações desnecessárias; quando solicitado, o Anestesista deverá dar apoio aos casos de urgência e emergência 
do Pronto Socorro, levando-se em conta sua disponibilidade e o horário do mesmo; deverá zelar pela boa 
manutenção e uso dos equipamentos. O Plantonista sempre dará preferência para as cirurgias obstétricas. Cabe ao 
Anestesista orientar a equipe de apoio, a maneira mais correta para manipulação do paciente a ser anestesiado ou 
quando estiver anestesiado; é dever do Anestesista acompanhar o paciente desde o pré-anestésico até a alta da 
recuperação pós-anestésica; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, 
supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO CARDIOLOSGISTA - MENSALISTA 

 
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das 

afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para prevenir, promover ou 
recuperar a saúde dos pacientes; efetuar diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, 
radioscopia e outros processos para estabelecer conduta terapêutica; supervisionar a realização de 
eletrocardiograma ou executá-lo, manipulando o eletrocardiógrafo e monitores para auxiliar no diagnóstico e/ou 
controlar a evolução do tratamento; preparar clinicamente o paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da 
cardiopatia, tratando-a adequadamente para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; realizar controle 
periódico de doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis, cardiopatias isquêmicas, praticando exames 
clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, 
pericardites e outras afecções; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, pela 
supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO CLINICO GERAL - MENSALISTA 

 
Examinar fisicamente o paciente, utilizando aparelhos especiais ou exames complementares quando 

necessário, assim como encaminhar para especialistas os casos que ultrapassem a sua capacidade de resolução; 
anotar em prontuário próprio, sigiloso, de maneira clara todos os dados objetivos de sua anamnese, exame físico e 
exames complementares; avaliar pacientes para cirurgia, quando solicitado; fornecer atestados médicos e laudos 
para Carteira de Saúde, quando necessário; utilizar da melhor forma possível todos os recursos terapêuticos 
disponíveis para melhor solução dos casos atendidos; participar e colaborar com os Programas de Saúde instituídos 
pela Coordenadoria Municipal de Saúde; fornecer atestados de óbito dentro dos preceitos legais que regem o 
procedimento; executar outras tarefas solicitadas pela Coordenadoria Municipal de Saúde desde que não contrariem 
a ética e legalidade; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA - MENSALISTA 

 
Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a pele de 

regiões sadias, se houver, para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico; realizar biópsias da pele e anexos, 
retirando fragmentos dos tecidos, para exame histopatológico; prescrever e orientar o tratamento clínico, 
acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica ao tratamento, para promover a recuperação da saúde 
do paciente; indicar e encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando 
orientações, para possibilitar o restabelecimento da saúde; comunicar ao serviço epidemiológico dos organismos 
oficiais da saúde os casos de hanseníase e outras dermatoses de interesse de saúde pública, encaminhando ao 
mesmo os pacientes ou preenchendo fotmulários especiais, para possibilitar o controle destas doenças; fazer 
controle dos comunicantes da hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e testes de 



sensibilidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia; realizar pequenas cirurgias, 
utilizando instrumentos especiais, para retirar formações da pele; fazer raspagem de lesões da pele, empregando 
bisturi, para possibilitar exame micológico direto ou cultura; encaminhar pacientes para teste de contato pela 
colocação de substâncias suspeitas, fazendo a requisição por escrito para diagnosticar a hipersensibilidade; realizar 
ou supervisionar coletas de material para biópsia cutânea, linfa para exames baciloscópicos e outros; encaminhar 
para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde os casos que julgar necessário; manter 
entrosamento com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, buscando integração e aprimoramento do 
serviço; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e pela supervisão de 
auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 
tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO GINECOLOGISTA - MENSALISTA 

 
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 de colo uterino, empregando 
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias ginecológicas, seguindo as 
técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formação patológicas; participar 
de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer 
ginecológigo  e de mama ou de outras doenças que afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias, 
para encaminhá-las a exame laboratorial para auxiliar no diagnóstico; fazer anamnese, exame clínico e obstétrico e 
requisitar ou realizar testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e 
diagnosticar a gravidez; requisitar exames de sangue, fezes e urina e interpretar os resultados dos mesmos, 
comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do 
sistema RH, diabetes, moléstias hipertensivas e outras que possam pertubar a gestação; controlar a evolução da 
gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração 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 e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e 
o estado da parturiente, para evitar distocia; indicar o tipo de parto atentando para as condições de pré-natal ou do 
período de parto, para assegurar resultados satisfatórios, e assistir a parturiente no parto normal, no cirúrgico e no 
cesariano, fazendo as intervenções  necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho; controlar o puerpério 
imediato e mediato, 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 
exames pós natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação  do organismo materno; 
responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e 
treinamentos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO NEUROLOGISTA - MENSALISTA 

 
Atender no ambulatório pacientes com distúrbios neurológicos, bem como avaliar pacientes encaminhados 

por outros especialistas; examinar o paciente, palpando-o ou utilizando aparelhos especiais para determinar o 
diagnóstico e requisitar exames complementares, quando necessário; registrar a consulta médica, anotando em 
prontuário 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 os 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; emitir 
atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito para atender determinações legais; participar de programas 
de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto 
com a equipe da Unidade de Saúde; desenvolver 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 da Unidade de Saúde, a fim de promover a saúde e o bem estar 
da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e 
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; responsabilizar-se por dados 
confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, pela supervisão de auxiliares e respectivo treinamento; fazer uso 
de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA-MENSALISTA 

 
Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, observação da marcha ou 

capacidade funcional ou pela análise de radiografias ou outros métodos diagnósticos utilizados para estabelecer o 



programa de tratamento; orientar ou executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamento, 
utilizando ataduras de algodão, gesso ou crepe, para promover a imobilização adequada dos membros ou regiões do 
corpo afetados; orientar ou executar a colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, 
esparadrapos ou ataduras, para remover a redução óssea ou correção osteoarticular; realizar cirurgias em ossos ou 
anexos, empregando técnicas indicadas para cada osso, para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou 
destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos, hastes e outros, com vistas ao restabelecimento da 
continuidade óssea; indicar ou encaminhar pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou 
orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação; participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres 
em sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; 
executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica para promover a 
recuperação do paciente; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão 
de auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 
tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - MENSALISTA 

 
Examinar ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, laringoscópio e outros instrumentos e aparelhos 

para estabelecer o diagnóstico; realizar cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas indicadas para cada caso, 
para restabelecer ou melhorar a função dos mesmos ou eliminar processo patológico; indicar ou encaminhar 
pacientes para fonoaudiólogo, realizando entrevistas ou orientando-os para possibilitar o tratamento adequado nos 
casos de cirurgia da laringe e cordas vocais; realizar exames otoneurológicos, empregando técnicas especializadas, 
para verificar as funções próprias do ouvido interno; realizar tratamentos clínicos, prescrevendo medicação 
especializada para recuperar os órgãos afetados; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança 
de terceiros e pela supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, 
quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO PEDIATRA – MENSALISTA 

 
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; 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; estabelecer o plano médico-terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas 
especiais para solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra a 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; 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; 
indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a programação; 
encaminhar ao Centro de Saúde, para atendimento especializado interno ou externo, os casos que julgar 
necessários; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares 
e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MÉDICO PEDIATRA - PLANTONISTA 

 
Examinar a criança para avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; efetuar todas as 

manobras técnicas necessárias ao suporte da vida nos casos de urgência/emergência; utilizar todos os métodos 
disponíveis de propedêutica em pediatria para o correto diagnóstico e prescrição da medicação e/ou outra conduta 
necessária; dar assistência ao recém-nascido na sala de parto e no berçário; acompanhar o paciente, quando 
necessário, em transferência para outros serviços; tratar com respeito e dignidade todos os paciente; dar suporte às 
crianças internadas, quando necessário; 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; 
estabelecer o plano médico terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para 
solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, infecções parasitoses e prevenir contra tuberculose, 
tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou 
realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; participar de 
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; 
indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clinica e de acordo com a programação; 
encaminhar para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que julgar necessário; 
responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de auxiliares e 



treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA - MENSALISTA 

 
Examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e outros, 

para situar a sua problemática conflitiva; desenvolver a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e a 
transferência, para elaborar o diagnóstico; encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou em grupo, 
baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; proceder ao 
planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de 
pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional,  psicoterapia de grupo e 
outras atividades de apoio; aconselhar os familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os , para 
possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos 
biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou 
diminuir excitações; realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar focos 
cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e segurança 
de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
 
MEDICO SOCORRISTA - PLANTONISTA 

 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico, ou sendo 

necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registrar a consulta médica, anotando 
em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; analisar e 
interpretar resultados de exames Raio-X, bioquímico, 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 estabelecer a saúde do paciente; emitir 
atestados de saúde, sanidade física e mental e de óbito, para atender 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, de ações educativas de prevenções a doenças infecciosas, visando preservar a 
saúde no município; participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; 
zelar pela conservação de boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, 
visando proporcionar aos pacientes melhor atendimento, devendo se responsabilizar por dados confidenciais, 
patrimônio, segurança de terceiros e supervisão de auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção 
Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe 
imediato. 
 
MÉDICO UROLOGISTA – MENSALISTA  

 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando aparelhos especiais para determinar o diagnóstico, ou sendo 

necessário, requisitar exames complementares; registrar a 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; emitir atestados de saúde, 
sanidade física e mental e de óbito, para atender determinações legais; participar de programas de Saúde Pública, 
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, de realizações em conjunto com a equipe da unidade de 
saúde, de 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 da unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; executar atividades 
cirúrgicas enquadradas na especialidade de cirurgia urológicas; zelar pela conservação das condições de trabalho 
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes melhor 
atendimento; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares 
e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 
pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
 

MOTORISTA DE AMBULANCIA 
 
Dirigir ambulância, obedecendo o Código Nacional de Trânsito; transportar doentes e acidentados, 

auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, 



verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para 
certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer 
irregularidade; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; 
realizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; zelar pelas 
ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção 
recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as 
normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da Administração; 
recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e 
fechado; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; ter disponibilidade para viagens for 
do município de Nova Odessa em situações normais e de emergência; executar outras tarefas pertinentes à sua área 
de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA – COORDENADORIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO 

 
Ministrar aulas teóricas e práticas na Educação Básica, em escolas da rede pública; acompanhar a 

produção da área educacional e cultural; planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico; avaliar o processo de 
ensino-aprendizagem; preparar aulas e participar de atividades institucionais; trabalhar com clientela de diferentes 
faixas etárias da Educação Básica, oriundas de comunidades com diferentes contextos culturais e sociais; 
desenvolver atividades de forma individual e em equipe, com supervisão pedagógica, em locais próprios à atividade 
de ensino; instrumentalizar os alunos para as atividades físicas e cuidados com o próprio corpo; definir temas,  
conteúdos, objetivos e atividades interdisciplinares para a área de conhecimento; organizar eventos e estudos; 
ajustar o plano  da disciplina à realidade e Plano Político Pedagógico da escola, utilizando referenciais nacionais para 
sua elaboração; informar-se sobre as tendências relativas ao ensino do campo específico de conhecimento, 
frequentando cursos de atualização na área ou áreas afins; integrar grupos de estudos interdisciplinares; atualizar-se 
de novas tecnologias para atuar nas escolas; participar de atividades institucionais na formação de professores 
realizadas pela Coordenadoria de Educação e na escola (HTPC - Horário de Trabalho Coletivo Escolar); preencher 
Diários de Classe: frequência, conteúdo e avaliação; reunir-se com pais, mães ou responsáveis pelos alunos; discutir 
questões pedagógicas com Coordenadores e Diretores de Escola; manter registros e relatórios atualizados sobre 
atividades docentes e desenvolvimento dos alunos; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 
determinadas pelo Chefe imediato.  

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA – COORDENADORIA DE ESP ORTES E LAZER 

 
Competirá ao servidor executar atividades de recreação, junto às crianças e adolescentes das Unidades 

Esportivas do município, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e/ou coletiva com 
vista ao atendimento da diversidade humana; participar de atividades visando à melhoria da prática desportiva e de 
lazer; incentivar o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos, contribuindo assim para a consecução da 
política esportiva do nosso município; desenvolver programas de cunho sócio-educativos e projetos esportivos e 
pedagógicos, de acordo com sua habilitação e/ou especialidade; promover a prática do desporto, da ginástica e 
outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando os princípios, as regras e técnicas dessas 
atividades esportivas, orientando a sua execução, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a 
manutenção de boas condições físicas e mentais; desenvolver e aprimorar conhecimentos e/ou habilidades de 
atletas na formação e na iniciação, visando às equipes de competições (Alto rendimento), seguindo as técnicas de 
cada modalidade desportiva, já oferecidas pela administração e outras que por ventura venham a ser implantadas; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato.  

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA – COORDENADORIA MUNICI PAL DE SAÚDE 

 
Reavaliar o estado de saúde dos usuários, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, 

de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexo, provas de esforço de sobrecarga e de atividades, 
para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar o acompanhamento das 
atividades, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências de 
doenças, ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções do aparelho respiratório e 
cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercício ginástico especial, para promover correção de 
desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea; fazer relaxamento, exercício e 
jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a 
descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; supervisionar e avaliar atividades do pessoal 
auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas para possibilitar a execução correta de exercício físico e 
a manipulação de aparelhos mais simples; assessorar autoridades superiores em assuntos de educação física, 
preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 



pelo Chefe imediato. 
 

PSICOLOGO 
 
Identificar os fatores que dificultam ou impedem a aprendizagem dos alunos, atuando na prevenção dos 

mesmos e orientando pais, alunos e professores, com base no diagnóstico dos problemas levantados; adequar os 
objetivos do sistema educacional às necessidades da comunidade escolar; realizar a aproximação entre a teoria e a 
prática junto à equipe escolar e propiciar a manutenção da saúde mental no ambiente escolar; apoiar o professor e a 
equipe nos aspectos de sua competência, através da busca dos valores, da motivação da aprendizagem e dos 
processos cognitivos dos alunos que favorecem o bom andamento da educação escolar; refletir junto à equipe 
escolar e comunidade, em horários específicos ou durante os HTPCs, sobre o papel da educação em seu caráter 
ideológico, sua proposta pedagógica, suas bases científicas para seleção de estratégias adequadas à educação 
escolar; participar em cidades da região dos polos de capacitação promovidos pelo MEC ou Convênios e convites 
para cursos relacionados à saúde e educação, abrangendo as áreas institucional, comunitária e social; prestar 
atendimento à comunidade, crianças, adolescentes, adultos e aos casos encaminhados à Unidade de Saúde, 
visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à 
sociedade; prestar atendimento aos casos de saúde mental – toxicômanos e alcoólatras – organizando grupos 
homogêneos e desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para resolução dos problemas; orientar a comunidade, 
organizando reuniões de grupos; colaborar com equipes multiprofissionais da Unidade de Trabalho; realizar 
atendimento psicológico-clínico ambulatorial (individual ou em grupo) e avaliação psicológica; elaborar relatórios e 
laudos técnicos, quando solicitado; realizar encaminhamentos a outros especialistas, Setores ou Instituições; 
executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
RECEPCIONISTA 

 
Atender chamadas telefônicas, prestar informações e anotar recados; efetuar o controle de agenda de 

assuntos, verificando os horários disponíveis e registrando as marcações realizadas, para mantê-las organizadas e 
atualizadas; atender os interessados, procurando identificar suas necessidades, para prestar-lhes informações ou 
encaminhá-los aos servidores competentes; controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativo ao histórico dos 
assuntos, organizando-os e mantendo-os atualizados para possibilitar ao setor responsável consultá-los, quando 
necessário; preencher formulário e datilografar fichas; executar outras atividades determinadas pelo superior 
imediato; receber, registrar, controlar e distribuir papeis, documentos, processos e correspondências; fazer uso de 
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 
determinadas pelo Chefe imediato.  

 
TECNICO DE ENFERMAGEM 

 
Integrar a equipe de saúde, executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas às do 

enfermeiro obstetra; comunicar ao enfermeiro os casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com perfuro-
cortante; assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem, no acompanhamento da evolução do trabalho de parto, na prestação de cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção de acidentes ou danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante o período de internação; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 
necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 
TECNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 

 
Confecção e retirada de imobilizações com uso de faixas, férulas, talas metálicas, malha tubular, material 

sintético e outros, goteiras gessadas, aparelhos gessados, trações cutâneas com uso de fita adesiva e outros 
materiais similares; utilização de técnicas assemelhadas visando imobilizações ortopédicas; auxílio médico de 
procedimentos específicos; organização, manutenção e solicitação de material de uso específico para a sala de 
gesso; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à 
sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 


