
 

 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA: 
 

ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área 

de Ginecologia e Obstetrícia. 

 

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA: 
 

ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área 

de Neurologia. 

 

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA: 
 

ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área 

de oftalmologia. 

 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA: 
 

ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área 

de psiquiatria. 

 

CARGO: MÉDICO VASCULAR: 
 

 

ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área 

vascular. 

 

CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL: 

 

ATRIBIUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 



sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área 

de clinica geral. 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA: 

 

ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações 

para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente 

destinado ao público infantil. 

 

 

 

 

CARGO: AGENTE DE VETORES: 

 

ATRIBUIÇÕES: Realiza levantamento de índices de densidade larvária. Orienta moradores ou 

responsáveis por estabelecimento comercial ou industrial sobre como evitar criadouros de Aedes aegypti 

em sua casa ou estabelecimento. Realiza controle mecânico de criadouros ( casa á casa), através de  

remoção, destruição,  mudanças de posição ou de localização desses criadouros com ajuda do morador. 

Realiza controle químico através de aplicação de larvicida ( tratamento focal) nas situações em que as 

medidas de controle mecânico não for suficiente para eliminar todos os criadouros potencias existentes. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

ATRIBUIÇÕES: Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza 

operacional em obras públicas, limpeza, conservação e manutenção dos prédios, ruas e praças, 

logradouros e demais patrimônios públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de 

guias, aparo de gramas, etc. Lava vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpa recintos e acessórios 

dos mesmos. Executa Instalações, reparos de manutenção e reparos dos mesmos. Executa instalações, 

reparos de manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atende transeuntes , 

visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zela pela segurança do patrimônio e das pessoas, 

solicitando meios e tomando providencias para realização dos serviços. Executa outras tarefas corretadas 

determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

 


