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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2013 

 

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

Cargos Atribuições 

Auxiliar de 

Consultório 

Dentário 

- Preparar, instalar, manipular, controlar e armazenar materiais e 

equipamentos próprios de laboratório, bem como conhecer, 

manipular reagentes, solventes, equipamentos, ferramentas e 

instrumentos manuais, mecânicos, elétricos e eletrônicos, 

necessários para o desenvolvimento do trabalho; - Executar o 

tratamento e descarte de resíduos e solventes, defensivos, com base 

em normas padronizadas de segurança ou métodos e técnicas 

indicadas por profissionais da área; - Executar ou promover, 

conforme o caso, atividades de manutenção preventiva e corretiva, 

necessárias à conservação de equipamentos, instrumentos e outros 

materiais da área de atuação; -Coletar e preparar materiais; - Zelar 

pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do 

local de trabalho; - Executa outras tarefas correlatas determinadas 

pelo superior imediato. 

Enfermeiro 

-Executa diversas tarefas de enfermagem como: primeiros socorros 

no local do trabalho, em caso de acidentes ou doenças, fazendo 

curativos ou imobilizações especiais, administrando 

medicamentos, administração de sangue e plasma, controle de 

pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros 

tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para 

posterior atendimento do médico; - Mantém equipamentos e 

aparelhos em condições de uso imediato, verificando 

periodicamente seu funcionamento e providenciando sua 

substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado 

dos trabalhadores de enfermagem, manter salas, consultórios e 

demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a 

sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança 

exigidos; - Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos 

executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, 

anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de 

enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e 

possibilitar o controle de saúde; - Faz estudos e previsão de pessoal 

e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de 

serviços e atribuições diárias, especificando e controlando 

materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho 

adequado dos trabalhos de enfermagem, assim como a supervisão 

das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e 

materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos 

desenvolvidos no início do ano, além da participação em reuniões 

de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados; - Executa outras tarefas 
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correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Médico Clinico 

Geral 

-Executa exames médicos, avaliando o estado de saúde de 

pacientes, dando parecer em diagnósticos, analisando sintomas e 

receitando medicamentos ou outras formas de tratamento, de 

acordo com o tipo de enfermidade apresentado; -Solicita exames 

de laboratório; -Encaminha pacientes a especialistas; -Exerce 

atividades de medicina fazendo consultas, sendo legalmente 

habilitados para o exercício da profissão. Deve seguir o princípio 

da ética profissional; -Ocupa cargos efetivos integrantes das 

categorias funcionais do médico; -Executar outras tarefas 

correlatas, distribuindo, orientando e coordenando as tarefas 

individuais ou em grupos, assegurando o processo de execução 

dentro de prazos e normas estabelecidas, requisita os materiais, 

ferramentas, equipamentos e demais elementos de trabalho, 

encaminhando os pedidos à unidade, para assegurar os 

cumprimentos necessários dos trabalhos; -Supervisiona os 

trabalhos a serem executados, dando instruções, procurando 

adaptar os trabalhadores aos métodos de trabalho e dando-lhes, 

quando necessário, um treinamento em serviço, para tornar esses 

métodos perfeitamente assimilados pelos executores; -Elabora 

relatórios periódicos, indicando os trabalhos executados ou em 

execução, resultados de inspeção, ocorrências e assuntos de 

interesse, para informar os superiores ou para outros fins; -Executa 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Médico 

Dermatologista 

-Realiza exames médicos; -Emite diagnósticos; -Prescreve 

medicamentos e outras formas de tratamento das afecções da pele e 

anexos; -Aplica meios clínicos e cirúrgicos; para promover ou 

recuperar a saúde e o bem-estar do paciente 

Médico 

Gastroenterologista 

Realizar consultas, assistir o paciente nas fases de diagnósticos e 

tratamento em seguimento ambulatorial, no âmbito de sua 

especialidade; atender aos pacientes atentos a sua especialidade; 

atender ao paciente em nível de ambulatório para diagnóstico e 

tratamento; autorizar a realização de exames complementares e 

ditar a conduta terapêutica; executar outras tarefas correlatas que 

lhe forem atribuídas pelo superior imediato 

Médico 

Oftalmologista 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos 

tipos de enfermidade, aplicando recursos da medicina preventiva 

ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou 

informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados, 

anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução 

da doença; prestar atendimento em urgências clínica, cirúrgicas e 

traumatológicas; encaminhar pacientes para atendimento 

especializado, quando for o caso; fazer exames médicos 

necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; coletar e avaliar 

dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade, de forma a 

desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar 
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programas educativos e de atendimento médico preventivo 

voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da 

rede municipal de ensino; assessorar a elaboração de campanhas 

educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; 

participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária. 

Médico 

Ortopedista 

Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinar 

pacientes, solicitar e interpretar exames complementares, formular 

diagnósticos e orientar no tratamento; efetuar exames médicos, 

emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de 

Ortopedia e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento 

para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina 

preventiva ou terapêutica; elaborar programas epidemiológicos, 

educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a 

comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados, 

anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e 

evolução da doença; prestar atendimento de urgência em Ortopedia 

e Clínica Geral; prestar serviços de âmbito de saúde pública, 

executando atividades clínicas epidemiológicas e laboratoriais, 

visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da 

coletividade; coordenar atividades médicas institucionais a nível 

local ;coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando 

ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, 

estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral 

ao munícipe; delegar funções à equipe auxiliar, participando da 

capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais 

recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde; grau 

máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; efetuar 

outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; executar 

outras tarefas afins 

Médico Pediatra 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos, realizar outras formas de tratamento, aplicando 

recursos de medicina preventiva e/ou terapêutica, de acordo com a 

especialidade. Executar outras atribuições congêneres inerentes ao 

cargo respectivo 

Médico Psiquiatra 

Para labor em Ambulatório: realizar atendimento individual, 

grupal, sessões clínicas; implementar ações para promoção da 

saúde; efetuar perícias; desempenhar as atividades de assistência, 

promoção 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 ;executar outras tarefas correlatas 

que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Para labor em 

Pronto Atendimento: assistir globalmente os pacientes em regime 

de urgência, emergência, observação da emergência e leitos de 

retaguarda; sair em remoções quando necessário; indicar 

medicamentos para composição da lista de padronização; fazer 
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evolução dos pacientes da emergência e/ou leitos de observação e 

retaguarda; assinar transferências, altas e óbitos; realizar resumo de 

alta; solicitar exames laboratoriais, medicação e exames de 

imagem; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 

pelo superior imediato. 

Técnico em 

Radiologia 

- Operar Tomógrafo, Sistema de Hemodinâmica, aparelhos de raio 

X e outros acionando seus comandos e observando instruções de 

funcionamento, para provocar a descarga da radioatividade correta; 

- Prepara equipamento, sala de exame e material, averiguando 

condições técnicas e acessórios necessários; - Preparar clientes 

para exame e ou radioterapia; - Prestar atendimento aos clientes, 

realizando as atividades segundo normas e procedimentos de 

biosegurança e código de conduta; - Revelar chapas e filmes 

radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; - Realizar o 

processamento e a documentação das imagens adquiridas; - 

Controlar radiografias realizadas, registrando números, 

discriminando tipo e requisitante; - Manter equipamentos e a 

unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 

comunicando ao superior eventuais problemas; - Participar de 

programa de treinamento, quando convocado; - Executar tarefas 

pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática; - Executar outras tarefas compatíveis 

com as exigências para o exercício da função.  

 

 


