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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

CARGO: 3.01 - CIRURGIÃO DENTISTA 

Compreende as tarefas que se destinam a executar as técnicas de odontologia, 

participando, desenvolvendo ou avaliando programas de prevenção de saúde bucal, 

visando a melhoria das condições de saúde da comunidade. Proceder, 

inicialmente, a anamese (levantamento do histórico do paciente), visando ao seu 

preparo psicológico, para a realização do diagnóstico. Aplicar a anestesia 

adequada para realizar a abertura da cavidade, procedendo, em seguida, as 

técnicas de forramento e restauração à amalgama ou resina composta. Desenvolver 

as técnicas de pulpotomia selante. Proceder a extração de dentes e pequenas 

cirurgias. Efetuar a drenagem de abcessos provocados por infecções dentárias. 

Prescrever medicação quando necessário. Tirar radiografias, de acordo com as 

técnicas especifica de odontologia. Orientar a comunidade através de 

atendimento individual dos pacientes, quanto a prevenção das doenças da boca e 

sobre os cuidados preventivos necessários. Executar programas de prevenção à 

AIDS junto à comunidade. Executar outras tarefas afins determinados pelo 

superior imediato. 

 

CARGO: 3.02 - MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

CARGO: 3.03 - MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

CARGO: 3.04 - MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

CARGO: 3.05 - MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 
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CARGO: 3.06 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

CARGO: 3.07 - MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

CARGO: 3.08 - MÉDICO PLANTONISTA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

CARGO: 3.09 - MÉDICO PSIQUIATRA 

Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 

intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos de Medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde 

Pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa das ações de 

vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 

 

 


