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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGOS DESCRIÇÃO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

As atribuições do referido cargo são: participar do 
processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 
indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao 
trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da 
população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, entre outros), quando necessário; 
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade 
de saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a 
integralidade da atenção por meio da realização de ações 
de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; 
e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas e de vigilância à 
saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 
situações de importância local; Realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as 
ações, proporcionando atendimento humanizado e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de 
atenção em outros serviços do sistema de saúde; 
Participar das atividades de planejamento e avaliação das 
ações da equipe, a partir da utilização dos dados 
disponíveis; Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social; 
Identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, 
sob coordenação da SMS; Garantir a qualidade do registro 
das atividades nos sistemas nacionais de informação na 
Atenção Básica; Participar das atividades de educação 
permanente; Realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com as prioridades locais. Desenvolver 
ações que busquem a integração entre a equipe de saúde 
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e a população adscrita à UBS, considerando as 
características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade; Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a micro área; Estar em contato 
permanente com as famílias desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção 
das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 
Cadastrar todas as pessoas de sua microarea e manter os 
cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver 
atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito daquelas em 
situação de risco; Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe; Cumprir com as atribuições 
atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção 
e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria 
nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002 e Desenvolver 
atividades nas unidades básicas de saúde, desde que 
vinculadas às atribuições acima. 

  
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

Executar procedimentos de enfermagem de acordo com as 
normas técnicas da instituição; participar na orientação á 
saúde do indivíduo e grupos da comunidade; participar de 
ações de saúde desenvolvidas pela comunidade; fazer 
notificação de doenças transmissíveis; participar das 
atividades de vigilância epidemiológica; fazer coleta de 
material para exame de laboratório e complementares, 
quando solicitado; administrar medicamentos, mediante 
prescrição e utilização técnica de aplicação adequada; 
lavar, empacotar e esterilizar material utilizando técnicas 
apropriadas; desenvolver atividades de pré e pós consulta 
médica, odontológica, de enfermagem e de atendimento 
de enfermagem; participar da prestação de assistência á 
comunidade em situações de calamidade e emergência; 
efetuar visita domiciliar; solicitar material de consumo e 
permanente, necessários a suas atividades; realizar os 
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registros das atividades executadas em formulários 
próprios; promover a melhoria das condições sanitárias do 
meio- ambiente; executar outras tarefas afins. 

  
COZINHEIRA Atuar nas mais diversas atividades de cozinheira; preparar 

e servir alimentos; executar tarefas de limpeza do 
ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, 
vegetais, carnes de variadas espécies para cozimento; 
auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; 
preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; 
proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e 
equipamentos; auxiliar no controle do estoque de material 
e gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de 
trabalho; guardar e conservar os alimentos em  
vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de 
limpeza em geral; executar outras tarefas afins. 

  
ENFERMEIRO Participar no planejamento, execução e avaliação de 

planos e programas de saúde; participar da formulação 
das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 
desenvolvidas pela instituição; formular normas e 
diretrizes específicas de enfermagem; organizar e dirigir 
serviços de enfermagem e suas atividades na instituição; 
fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a 
matéria de enfermagem; desenvolver atividades de 
supervisão em todos os níveis assistenciais; prestar 
assessoria quando solicitado; desenvolver educação 
continuada de acordo com as necessidades identificadas; 
promover a avaliação periódica da qualidade da 
assistência de enfermagem prestada; participar do 
planejamento e prestar assistência em situação de 
emergência e calamidade pública, quando solicitado; 
elaborar e executar uma política de formação   de recursos 
humanos de enfermagem de acordo com a necessidade da 
instituição; realizar consulta de enfermagem e prescrever 
a assistência requerida; fazer notificação de doenças  
transmissíveis; participar das atividades de vigilância 
epidemiológica; dar assistência de enfermagem no 
atendimento as necessidades básicas do indivíduo, família 
e a comunidade de acordo com os programas 
estabelecidos pela instituição; identificar e preparar 
grupos de comunidade para participar de atividades de 
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promoção e prevenção da saúde; participar de programas 
de saúde desenvolvidos pela comunidade; promover e 
participar de atividades de pesquisas operacionais  e 
estudos epidemiológicos;  elaborar informes técnicos para 
divulgação; colaborar no desenvolvimento das atividades 
com a saúde ocupacional da instituição em todos os níveis 
de atuação; desempenhar outras funções afins. 

  
FARMACÊUTICO / 
BIOQUÍMICO 

Realizar exames de natureza médica em pacientes 
devidamente encaminhados; participar da formulação das 
normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 
desenvolvidas pela instituição; realizar o registro de 
entrega e saída de medicamentos da farmácia; aviar as 
receitas expedidas pelos médicos; realizar as demais 
tarefas atinentes à função. 

  
MONITOR DE ABRIGO 
MUNICIPAL 

Atuar junto ao Abrigo Municipal, que funciona 24 horas 
por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, 
domingos e feriados, em escala de trabalho organizada 
pela administração municipal, atendendo às crianças e 
jovens institucionalizados; preparar e servir a 
alimentação; auxiliar na higienização em geral; trocar 
fraldas; dar banho; administrar os medicamentos 
receitados; realizar atividades recreativas; auxiliar na 
realização de tarefas escolares; auxiliar nas atividades de 
organização da instituição; arrumar os quartos; arrumar 
camas e guarda-roupas; acompanhar quando necessário 
em internações hospitalares; participar de capacitações da 
área afim; manter a coordenação informada dos 
acontecimentos ocorridos durante o seu horário; entre 
outras tarefas afins designadas pela coordenação. 

  
MOTORISTA Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e 

equipamentos; zelar pelo abastecimento, conservação e 
limpeza do veículo sob sua responsabilidade; efetuar 
pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; 
comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidades ou avarias com a viatura sob sua 
responsabilidade; proceder ao controle contínuo de 
consumo de combustíveis, lubrificantes e manutenção em 
geral; proceder ao mapeamento de viagens, identificando 
o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, 
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horários de saídas e chegada; auxiliar na carga e descarga 
do material ou equipamento; tratar os passageiros com 
respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; executar outras 
tarefas afins. 

  
MÉDICO CLÍNICO GERAL Realizar atendimento ambulatorial; participar dos 

programas de atendimento à populações atingidas por 
calamidades públicas; integrar-se com execução dos 
trabalhos de vacinação e saneamento; realizar estudos e 
inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e 
sugerir medidas destinadas à solução dos problemas 
levantados; participar da elaboração e execução dos 
programas de erradicação e controle de endemias na área 
respectiva; participar das atividades de apoio médico-
sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; 
emitir laudos e pareceres, quando solicitado; participar de 
eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico e 
que atendem os interesses da Instituição; fornecer dados 
estatísticos de suas atividades; participar de treinamento 
para pessoal de nível auxiliar médio e superior; proceder a 
notificação das doenças compulsórias á autoridade  
sanitária local; prestar à clientela assistência médica 
especializada, através de:  Diagnóstico tratamento e 
prevenção de moléstias; Educação sanitária; Opinar a 
respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e 
materiais a serem utilizados no desenvolvimento de 
serviços relacionados a sua especialidade; desempenhar 
outras atividades afins. 

  
MÉDICO GINECOLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial; participar dos 

programas de atendimento à populações atingidas por 
calamidades públicas; integrar-se com execução dos 
trabalhos de vacinação e saneamento; realizar estudos e 
inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e 
sugerir medidas destinadas à solução dos problemas 
levantados; participar da elaboração e execução dos 
programas de erradicação e controle de endemias na área 
respectiva; participar das atividades de apoio médico-
sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; 
emitir laudos e pareceres, quando solicitado; participar de 
eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico 
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e que atendem os interesses da Instituição; fornecer 
dados estatísticos de suas atividades;  participar de 
treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e 
superior; proceder a notificação das doenças compulsórias 
á autoridade  sanitária local; prestar à clientela 
assistência médica especializada, através de: diagnóstico 
tratamento e prevenção de moléstias; educação sanitária; 
opinar à respeito da aquisição de aparelhos, 
equipamentos e materiais a serem utilizados no 
desenvolvimento de serviços relacionados a sua 
especialidade; desempenhar outras atividades afins. 

  
MÉDICO PEDIATRA Realizar atendimento ambulatorial na área de pediatria; 

participar dos programas de atendimento as populações 
atingidas por calamidades públicas; integrar-se com 
execução dos trabalhos de vacinação e saneamento; 
realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das 
comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos 
problemas levantados; participar da elaboração e 
execução dos programas de erradicação e controle de 
endemias na área respectiva; participar das atividades de 
apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da 
Secretaria de Saúde; emitir laudos e pareceres, quando 
solicitado; participar de eventos que visem seu 
aprimoramento técnico-científico e que atendem os 
interesses da Instituição; fornecer dados estatísticos de 
suas atividades; participar de treinamento para pessoal de 
nível auxiliar médio e superior; proceder a notificação das 
doenças compulsórias á autoridade  sanitária local; prestar 
à clientela assistência médica especializada, através de: 
diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias; 
educação sanitária; opinar à respeito da aquisição de 
aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no 
desenvolvimento de serviços relacionados a sua 
especialidade; desempenhar outras atividades afins. 

  
MÉDICO PSIQUIATRA Realizar atendimento individual, grupal, visitas 

domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas; 
implementar ações para promoção da saúde; efetuar 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
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supervisionar estágios de acordo com as necessidades 
institucionais. Desempenhar as atividades de assistência, 
promoção e recuperação da saúde e habilitação social de 
modo interdisciplinar.  Desempenhar atividades relativas à 
supervisão, planejamento, coordenação, programação ou 
execução especializada, em grau de maior complexidade, 
de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual e 
coletiva. Prestar assistência em saúde mental ambulatorial 
e/ou hospitalar nos diversos níveis primário, secundário e 
terciário. Prestar assessoria e emitir parecer sobre 
assuntos, temas e/ou documentos técnico-científicos 
relacionados a aspectos médicos; Participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
ações conjuntamente com os demais componentes da 
Secretaria da Saúde e Ação Social. Efetuar exames 
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
realizar outras formas de tratamento, para diversos tipos 
de sofrimento mental, aplicando recursos da medicina 
preventiva e terapêutica; Analisar e interpretar resultados 
de exames diversos, comparando-os com os padrões 
normais, para confirmar e/ou informar os diagnósticos; 
Manter registros dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução 
da doença; Efetuar atendimento integral à saúde mental; 
Executar outras tarefas afins. 

  
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

Proceder a análise, questionamento e pesquisa dos 
procedimentos de segurança do trabalho, quanto às reais 
necessidades de segurança, bem como aplicações técnico-
legais de reduzir as possibilidades de acidentes; elaborar e 
sugerir estratégias de ações educativas, com propostas, 
dados estatísticos, normas e regulamentos, visando a 
segurança e impedindo a ocorrência de acidentes, tanto 
pessoais  quanto ambientais; avaliar os sistemas de 
segurança já implantados, através da análise de 
resultados, procedendo a correção de acordo  com 
objetivos  almejados, buscando  o aprimoramento e 
estimulando a melhoria da conduta e atitudes; planejar, 
executar e avaliar programas de cunho preventivo, 
através de palestras e cursos básicos; coordenar ações 
ligadas à segurança do trabalho, objetivando a eliminação 
ou redução de riscos de acidentes do trabalho e a 
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melhoria do ambiente, a fim de proporcionar a integridade 
dos trabalhadores do patrimônio e processo produtivo da 
instituição; obedecer as normas do Centro de Referência 
da Saúde do Trabalhador (CEREST); participar 
efetivamente da política de saúde do município, através 
dos programas implantados pela Secretaria Municipal de 
Saúde; informar o empregador, através de parecer 
técnico,  sobre os riscos existentes nos ambientes de 
trabalho, bem como orientá-lo das medidas de eliminação 
ou neutralização; informar os trabalhadores sobre os 
riscos de sua atividade, bem como as medidas 
preventivas; analisar os métodos e os processos de 
trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes, 
doenças do trabalho e a presença de agentes ambientais 
agressivos aos trabalhadores, propondo o controle; 
executar os procedimentos de segurança e higiene do 
trabalho e avaliar os resultados; promover programas de 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com a  
participação dos trabalhadores, orientando 
permanentemente dos procedimentos seguros a serem 
adotados; promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamentos com o  
objetivo de divulgar as normas de higiene e segurança do 
trabalho, assuntos técnicos, administrativos e preventivos, 
visando evitar acidentes; executar normas de segurança 
referente a projetos de construção, ampliação, reforma, 
arranjo físico e de fluxo, com vistas a observância das 
medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por 
terceiros; encaminhar aos setores e áreas competentes 
normas, regulamentos, documentações e divulgar para 
conhecimento e auto-desenvolvimento dos trabalhadores; 
indicar, solicitar e inspecionar  e equipamentos de 
proteção individual e equipamentos contra incêndios; 
orientar as atividades desenvolvidas  por empresas 
contratadas; cooperar com o meio ambiente; executar as 
atividades ligadas a segurança, levantar e estudar os 
dados estatísticos, articular e colaborar com os demais 
setores; informar os trabalhadores e o empregador sobre 
as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes 
na empresa, seus riscos específicos, bem como medidas e 
alternativas para eliminação ou neutralização; analisar as 
condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico 
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que subsidie o planejamento e organização do trabalho, 
de forma segura para o trabalhador; articular-se e 
colaborar com os órgãos e entidades ligadas a prevenção,  
participar de treinamentos, seminários, congressos e 
cursos, visando o aperfeiçoamento profissional; executar 
outras tarefas afins. 

 
 
 

 


