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ANEXO II 
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
Agente Comunitário de Saúde - ESF 
- Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; - 
Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; - Fazer o registro de dados, para 
fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças 
e outros agravos à saúde; - Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; - Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; - Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida; - Executar outras atribuições afins. 
 
Auxiliar Odontológico do ESF 
- 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. 
 
Médico 
-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. 
 
Enfermeiro do ESF 
-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 
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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 correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
Cirurgião Dentista do ESF 
Prestar assistência odontológica preventiva e curativa, dentro de sua especialidade, em postos de 
saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde 
pública. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. Executar outras atribuições congêneres inerentes ao 
cargo respectivo. 
 
Farmacêutico 
-Realiza análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento da saúde 
pública; - Realiza análises de forma complexa de vários seguimentos; - Emite laudo de exames, 
de conformidade com as normas internas e legislação pertinente; - Faz a manipulação dos 
insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e 
fórmulas químicas, para atender à produção de remédios; - Controla entorpecentes e produtos 
equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os receituários devidamente 
preenchidos, para atender aos dispositivos legais; - Faz análises clínicas de sangue, urina, fezes, 
saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas, para complementar o diagnóstico de 
doenças; - Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o 
controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde 
pública; - Fiscaliza farmácias, drogarias e industrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto 
sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus 
responsáveis no cumprimento da legislação vigente; - Assessora autoridades superiores, 
preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer 
subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos; - Emite 
relatórios mensais para análise e estudo dos trabalhos desenvolvidos; - 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 
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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 correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
Técnico em Enfermagem 
Exercer atividades auxiliares, de nível técnico atribuído à equipe de enfermagem como: assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de 
enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na 
prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral; na prevenção e controle sistemáticos 
de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; executar 
atividades de assistência de enfermagem e realizar atividades educativas na área de prevenção e 
promoção da saúde; integrar a equipe de saúde. Participar de campanhas de vacinação. 
Responsável pela limpeza e desinfecção de todo material. Proporcionar aos pacientes cuidados 
de enfermagem de modo a assistir sob o ponto de vista físico, psicológico, espiritual e social. 
Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo. 
 
 


