
 
ANEXO II 

 
ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE ESCOLARIDADE PARA OS CARGOS 

 
01 – MÉDICO (A) PLANTONISTA (CLINICO GERAL) 
Exigências: Curso de Graduação em Medicina + Registro no Conselho. 
Atribuições: : Realizar consultas clínicas, e executar ações de assistência médico hospitalar em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher adulto e idosos; realizar o pronto atendimento 
médico, nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando 
necessário, garantindo a continuidade do tratamento por meio de um sistema de acompanhamento e 
de referência e contra referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação 
hospitalar, solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito, cumprir e fazer cumprir o 
regimento do hospital. 
 
02 – MÉDICO(a)  CIRURGIÃO 
Exigências: Curso de Graduação em Medicina + Especialização + Registro no Conselho. 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar 
resultados laboratoriais e radiográficos dentro de sua especialização; conceder atestados de saúde aos 
funcionários impossibilitados de exercerem suas atividades; participar e/ou presidir junta médica; 
coordenar as atividades auxiliares e de serviços de saúde; assessorar o Prefeito e o Secretario de 
Saúde. Executar outras atividades afins, a critério da chefia imediata 
 
03 – MÉDICO (A)  ANESTESISTA 
Exigências: Curso de Graduação em Medicina + Especialização + Registro no Conselho. 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar 
resultados laboratoriais e radiográficos dentro de sua especialização; conceder atestados de saúde aos 
funcionários impossibilitados de exercerem suas atividades; participar e/ou presidir junta médica; 
coordenar as atividades auxiliares e de serviços de saúde; assessorar o Prefeito e o Secretario de 
Saúde. Executar outras atividades afins, a critério da chefia imediata  
 
04 – MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 
Exigências: Curso de Graduação em Medicina + Especialização + Registro no Conselho. 
Atribuições: Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar 
resultados laboratoriais e radiográficos dentro de sua especialização; conceder atestados de saúde aos 
funcionários impossibilitados de exercerem suas atividades; participar e/ou presidir junta médica; 
coordenar as atividades auxiliares e de serviços de saúde; assessorar o Prefeito e o Secretario de 
Saúde. Executar outras atividades afins, a critério da chefia imediata  
 
05 – MÉDICO(a)  UROLOGISTA 
Exigências: Curso de Graduação em Medicina + Especialização + Registro no Conselho. 
Atribuições:  Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para as afeções e anomalia do sistema urinário, empregando processos adequados e 
instrumentação específica, tratamentos cirúrgicos.  Consulta clínica urológica; anamnese e exame 
físico; prescrição médica para tratamento conservador; solicitação de exames complementares ao 
diagnóstico; encaminhamentos para internação ou transferência; emissão de diagnóstico médico; 
dentre outras atribuições. 
 
06 – MÉDICO(A)  PSF 
Exigências: Curso de Graduação em Medicina + Registro no Conselho. 
Atribuições: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; II -realizar 
consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III -realizar atividades de demanda 
espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, 
pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; IV -encaminhar, 
quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência 
e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 
do usuário, proposto pela referência; V -indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI -contribuir e participar das 



 
atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e VII -participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do PSF.  
 
07 – ENFERMEIRO(A)  PSF 
Exigências: Curso de Graduação em Enfermagem + Registro no Conselho. 
Atribuições: I -realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta 
e terceira idade; II -conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações;  III -planejar, gerenciar, 
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; IV -supervisionar, coordenar e realizar 
atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; V -contribuir e participar 
das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e  VI -participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
 
 
08 – ODONTÓLOGO (A) - PSF 
Exigências: Curso de Graduação em Odontologia + Registro no Conselho. 
Atribuições. I -realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal;  
II -realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;  
III -realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, 
a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;  
IV -encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;  
V -coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais;  
VI -acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.  
VII -contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF;  
VIII -realizar supervisão técnica do THD e ACD; e  
IX -participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
 
 
09 – FONOAUDIOLOGO(a)  
Exigências: Curso Superior em Fonoaudiologia + Registro no Conselho. 
Atribuições: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e 
oral, voz e audição, participar de equipes de diagnostico, realizando a avaliação da comunicação oral e 
escrita, voz e audição, realizar o aperfeiçoamento dos padrões de voz e fala, participar de equipe de 
orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudilógicos, 
avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiométria, além de 
outras técnicas próprias, para estabelecer plano de treinamento ou terapêutico, elaborar plano de 
tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos testes de 
avaliação fonoaudiologica e nas peculiaridades de cada caso, desenvolver trabalhos de correção de 
distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuro muscular e a 
reabilitação do paciente, avaliar os pacientes no decorrer do tratamento dos pacientes, observando a 
evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada, promover a 
reitegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais, encaminhar pacientes, de acordo com o 
diagnóstico, a médicos especialistas, odontológos, assistentes sociais, psicólogos, escolas e outros 
profissionais ou instituições competentes, participar de junta médica,. Executar outras atividades afins, 
a critério da chefia imediata. 
 
10- FISIOTERAPEUTA 
Exigências: Curso Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho. 
Atribuições: : Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, desenvolver 
e conservar a capacidade física do paciente, após diagnóstico, desenvolver atividades de habilitação e 
de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais.Exercer 



 
atividades de tratamento fisioterápico, promovendo a assistência à saúde. Planeja, analisa e executa 
atividades inerentes à função de Fisioterapia, objetivando uma eficiente assistência à saúde pública; 
Executa outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo 
 
 
11- NUTRICIONISTA 
Exigências: Curso Superior em Nutrição + Registro no Conselho. 
Atribuições: Em hospital e clínica ; supervisionar a confecção, organização e distribuição da 
alimentação para os pacientes internados; checar os mapas de controle do serviço de nutrição, as 
internações, as altas e dietas; visitar os pacientes internados e de ambulatório, observando a evolução 
e aceitação nutricional, a patologia, os exames complementares e hábitos alimentares; supervisionar e 
orientar a confecção das dietas especiais no lactário e na cozinha dietética; orientar os pacientes 
internados e de ambulatório quanto a importância da alimentação na recuperação e manutenção do 
estado de saúde; fornecer orientação ao paciente após alta hospitalar e ambiental; colaborar nos 
programas de educação sanitária; colaborar com a administração do hospital apresentando críticas e 
sugestões; apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatório de suas atividades; cumprir e 
fazer cumprir o regulamento, instruções, ordens e rotinas d serviço do hospital, em conformidade com 
as determinações do Conselho de Nutricionista. 
 
 
 
12- SANITARISTA 
Exigências: Curso Superior  + Especialização na área de Saúde  Preventiva e Social.   
Atribuições: Planeja, elabora, executa e avalia atividades de formulação e implementação 
da política de saúde, dos seus planos e programas; realiza diagnósticos do processo de 
saúde-doença; participa da execução de ações de normalização, promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação na área de saúde pública; realiza pesquisas, estudos e 
assessoramento especialmente nas áreas de: epidemiologia, vigilância sanitária, 
planejamento, administração, gestão de serviços de saúde e de recursos humanos para a 
saúde, saúde do trabalhador, saneamento e meio-ambiente; informação, educação e 
comunicação para a saúde; atua como docente em programas de treinamento e educação 
continuada na sua área de atuação.   
 
 
 
13 – ASSISTENTE SOCIAL 
Exigências: Curso de Graduação em Serviço Social + Registro no Conselho. 
Atribuições: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física 
ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra 
ordem e aplicando os processos básicos de serviço social, para facilitar a recuperação do paciente e 
promover sua reintegração ao meio social, familiar e de trabalho; desenvolver atividades de ensino, 
pesquisa e vigilância em saúde. Realizar diagnósticos, estudos e pesquisas, que forneçam subsídios à 
formulação de políticas, diretrizes e planos à implantação, manutenção e funcionamento de programas 
e projetos relacionados a saúde. Planejar programas de bem-estar social e promover a sua execução; 
executar, planejar diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais.Planejar e executar 
atividades que visem assegurar o processo de sociabilização e de melhorias de qualidade de vida, bem 
como, buscar garantir o atendimento das necessidades básicas das classes populares e dos 
segmentos sociais e econômicos. 
   
   
14 – OFICIAL  ADMINISTRATIVO 
Exigências: Nível Médio Completo (antigo 2º grau) 
Atribuições Realizar as tarefas especificas de apoio as chefias em assunto de ordem administrativa; 
coordenar, orientar e controlar tarefas especificas de sua responsabilidade; executar tarefas de 
conferência; organizar processos, elaborar relatórios de atividades; proceder registros relativos às 
ações de administração de pessoal, material e de patrimônio; elaborar relações de despesas e pedidos 
de material, auxiliar na organização de prestação de contas. Auxiliar nas ações do Controle Interno. 
Executar a escrituração de livros, fichas e outros documentos pelo processo manual ou através de 
digitação; Realizar levantamento de dados; Auxiliar no tratamento em serviço, aos funcionários lotados 



 
nos diversos órgãos; Manter contatos internos e externos, necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos; Desenvolver outras atividades correlatas. 
 
 
15 – AGENTE PREVIDENCIÁRIO 
Exigências: Nível Médio Completo (antigo 2º grau) 
Atribuições: desempenho das atividades de caráter técnico, administrativo e 
operacional da área de previdência, com atribuições voltadas para coordenação, 
supervisão, orientação e execução de atividades de previdência social e 
complementar; instruindo e analisando processos; elaborando cálculos 
previdenciários; procedendo a inscrição, habilitação, concessão, manutenção e 
revisão de direitos de benefícios e outras de natureza organizacional, administrativas, 
orçamentárias, financeiras, atuariais, contábeis, tecnologia e informações, logísticas, 
engenharia e patrimônio, recursos humanos, serviço social, perícia médica, 
reabilitação profissional e outras inerentes as diversas áreas institucionais e aos 
diferentes regimes de previdência inclusive as atividades especializadas de 
assistência técnica; orientação e atendimento aos usuários; estudos técnicos e 
estatísticos; análise, desenvolvimento e execução de programas e projetos e outras 
de maior grau de complexidade, observada a capacitação, desempenho, experiências 
e competências específicas. 

 
16  – TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
Exigências: CURSO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO COREN 
Atribuições: Encaminhar o controle das prescrições e checagem de horários após a administração de 
medicamentos ou procedimentos de enfermagem; encaminhar os pacientes à unidade ou bloco de 
internação, após os procedimentos necessários; realizar as ações de pré-consulta e pós-consulta, de 
acordo com o programa e sub-programa, com maior conhecimento quanto as causas das patologias 
mencionadas e medicamentos administrados, podendo explora-las, esclarecendo os efeito colaterais e 
gerais, sob supervisão direta do enfermeiro; aplicar, de acordo com a prescrição médica, injeções IM, 
EV, ID, SC, vacinas, venóclise e administração de soluções parentais; efetuar a checagem, após a 
realização de ação de enfermagem, empregando técnicas e instrumentos apropriados, verificando 
temperatura, pressão arterial, pulsação e respiração, obedecendo horário preestabelecido; auxiliar na 
realização, sob supervisão do enfermeiro, curativos simples com dreno e sonda, retirada de pontos, 
aspiração e secreção orofaríngea, de traqueotomia e entubação; auxiliar no preparo e manuseio de 
material para cirurgia, com toda a assepsia necessária; auxiliar o médico no que se refere a 
procedimentos de enfermagem, parecentese abdominal, diálise peritonal e hemodiálise; auxiliar na 
aplicação de técnicas adequadas, no manuseio de pacientes com moléstias infecto-contagiosas; 
auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal, à parturiente e puerpéria; 
auxiliar na aplicação de todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob supervisão do médico 
ou enfermeiro; auxiliar nas tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico; auxiliar na assistência de 
enfermagem no período pré e pós operatório; auxiliar no preparo psicológico do paciente para os mais 
diversos procedimentos realizados dentro da unidade hospitalar; auxiliar no preparo e limpeza da 
unidade e do paciente; realizar dentro dos princípios e técnicas adequadas, arrumação de cama; 
realizar a higiene corporal e vestuário do paciente; auxiliar no conforto do paciente e restrição no leito; 
auxiliar no transporte do paciente; auxiliar na alimentação dos pacientes impossibilitados de fazê-lo 
sozinho; auxiliar o paciente quanto às suas necessidades básicas, caso não possa fazê-las sozinho; 
auxiliar no controle de líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, quando necessário; auxiliar nas 
técnicas de oxigenoterapia e inaloterapia; auxiliar na aplicação de calor e frio, medicação tópica, retal e 
instilação, realizando-as quando necessário; auxiliar na assistência e nos cuidados de enfermagem ao 
paciente agonizante  e ao morto. 
 
 
17 – AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 
Exigências: Ensino Médio Completo (antigo 2º. Grau) + Curso de Atendente de Consultório  
Odontológico 
Atribuições: I -realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;  
II -proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados;  



 
III -preparar e organizar instrumental e materiais necessários;  
IV -instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;  
V -cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;  
VI -organizar a agenda clínica;  
VII -acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais  
membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma  multidisciplinar; e 
VIII -participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da USF.  
 
18 – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Exigências: Nível Médio Completo (antigo 2º grau) 
Atribuições: I - executar serviços de fiscalização sanitária em estabelecimentos industriais, 
comerciais, de prestação de serviços e outros; 
II – inspecionar imóveis novos ou reformados tendo em vista o cumprimento das condições 
sanitárias adequadas à sua habitação; 
III – inspecionar fábricas de produtos alimentícios, armazéns,restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos similares, verificando as condições sanitárias dos interiores, a manipulação 
e estocagem dos alimentos e a limpeza dos equipamentos utilizados; 
IV - verificar dispositivos para escoamento de águas pluviais e o estado de conservação de 
paredes, telhados, portas e janelas dos estabelecimentos visitados; 
V - inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e comestíveis 
fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias. 
VI – orientar os estabelecimentos, no que diz respeito às condições de asseio e saúde 
indispensáveis ao bom funcionamento; 
VII – participar de avaliações junto aos engenheiros, médicos do trabalho e outros 
profissionais de saúde do Município, Estado e da União; 
VIII - executar fiscalização preventiva, tendo em vista a participação no controle das 
condições de trabalho e ambiente físico nos estabelecimentos públicos e privados do 
Município; 
IX - emitir termo de fiscalização, assim como notificações e memorandos; 
X - executar interdições decorrentes de seu trabalho em estabelecimentos fiscalizados; 
XI – informar processos sobre assuntos relativos a notificações, infrações, interdições, 
intimações e outros; 
XII - emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência  
XIII – emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas; 
XIV - participar em reuniões e grupos de trabalho; 
XV - responsabilizar-se pelo controle e utilização dos documentos, equipamentos e materiais 
colocados à sua disposição; 
XVI - coletar amostra para análise fiscal e também para o monitoramento da qualidade da 
água para consumo humano; 
XVII - desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluem na sua esfera 
de competência 
    
 
 19 – DIGITADOR 
Exigências: Nível Médio Completo (antigo 2º grau) 
Atribuições: Alimentar o computador com dados específicos, listar as respostas fornecidas pelo 
equipamento de computação, promover a edição de textos e operacionar  programas específicos; fazer 
pesquisas e organizar informações; cuidar da conservação dos equipamentos e instrumentos sob sua 
guarda; participar dos programas de treinamentos;  executar outras atividades compatíveis com o 
cargo.  
 
 
 
 
 



 
 
20 – GUARDA MUNICIPAL 
Exigências:  Ensino Fundamental Completo. 
Atribuições; DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer vigilância dos edifícios da Prefeitura e logradouros 
públicos, inspecionando percorrendo sistematicamente suas dependências para evitar a entrada de 
pessoas estranhas, roubos, incêndios e outras anormalidades. Exercer a vigilância noturna da cidade 
visando oferecer segurança aos moradores. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: Executar a ronda diurna e noturna nas dependências da Prefeitura e áreas 
adjacentes, verificando portas, janelas, portões e outras vias de acesso; Atender aos visitantes, 
encaminhando-os aos órgãos  procurados; Zelar pelos equipamentos de segurança que lhe forem 
confiados; Manter sob sua guarda chaves das dependências da Prefeitura e dos veículos, entregando-
as quando solicitados; Orientar a disposição dos veículos nos estacionamentos da Prefeitura; Exercer 
vigilância, em parques e praças, cuidando da segurança dos animais, do patrimônio público, bem como 
das árvores e plantas; Executar outras atividades relacionadas com a natureza do cargo.   
 
21 – GARI  
Exigência: Sem exigência de escolaridade 
Atribuições: Cuidar da limpeza, varrição e conservação dos logradouros públicos; Cuidar da 
disposição adequada do lixo e entulhos; Cuidar e manter em bom estado, seu material de trabalho; 
Execução de outras atividades variadas correspondentes á sua atividade; Abertura de valas capina 
limpeza de áreas, podas de árvores; Preparo de terrenos para a disposição de lixo; Serviço de 
jardinagem, arborização e adubação; Limpeza das vias urbanas, escavação, vedação, desmonte e 
transporte; Utilização de equipamentos e utensílios simples; Atividade de manutenção de ruas e 
avenidas, áreas públicas, parques e jardins; Coleta de lixo; Afastamento, remoção e destinação de lixo 
e outros despejos; Execução de outras tarefas correlatas.  
 
22 – LAVADEIRA HOSPITALAR 
Exigências: Sem escolaridade 
Atribuições: Realizar as tarefas especificas de higienização e lavagem das roupas hospitalares 
mediante o emprego ou não de equipamentos. Realizar a limpeza e a conservação das instalações e 
equipamentos onde funcionam as unidade de lavagem das roupas hospitalares; Utilizar técnicas e 
produtos apropriados, de acordo, com as normas estabelecidas e orientação superior; 
 
 
 
 


