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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Atribuições: Programar e efetuar visitas domiciliares, de acordo com a rotina do serviço e as peculiaridades de 
cada caso, para prestar pequenos cuidados de enfermagem e difundir noções gerais de saúde e saneamento. 
Realizar pesquisa de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças, escolares e pacientes de clínicas 
especializadas; Promover campanhas de prevenção de doenças, verificando o controle de aplicação das vacinas, 
dentro e fora da unidade sanitária; Orientar e controlar as atividades da parteira prática, localizando-a e 
motivando-a ao trabalho em cooperação com o serviço de saúde; Encaminhar para coleta de sangue, urina, fezes, 
escarro e outros materiais, para enviá-los a exames de laboratório, com vistas à elucidação diagnóstica. Elaborar 
boletins de produção e relatórios de visita domiciliar, baseando-se nas atividades executadas, para permitir 
levantamentos estatísticos e comprovação dos trabalhos; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
AGENTE DE CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Atribuições: Percorrer os logradouros. seguindo roteiros preestabelecidos, efetivando a varrição das ruas. 
recolhendo o lixo. despejando-o em veículos especiais; Recolher o entulho de construções colocado nas calçadas. 
transportando -os para os depósitos apropriados; Zelar pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins. 
recolhendo o lixo amontoando ou acondicionando-o em latões: Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Atribuições: Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para 
determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de trabalho. Desenvolver programas de 
orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de 
treinamento e reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência de assistência aos pacientes; 
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção da 
desnutrição; Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da 
pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradouros artificiais, prestação de cuidados de conforto. para 
proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes; Preparar e esterilizar material e instrumental, 
ambientes e equipamentos, obedecendo normas e rotinas preestabelecidas, para a realização de exames, 
tratamentos e intervenções cirúrgicas; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, 
verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

 

 


