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EMPREGO 201 – ASSISTENTE EM SAÚDE PÚBLICA

EMPREGO 201.1: AGENTE REDUTOR DE DANOS

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua
inscrição.

Atribuições: Trabalhar com mapeamento de território; Acompanhamentos individuais no território dos usuários de álcool e outras
drogas; visitas domiciliares, intervenções nas famílias e na comunidade; acompanhamento conjunto com a equipe de saúde na
atenção básica e hospitalar; disseminação de conhecimento em termos de danos a saúde devido ao uso de álcool e outras drogas
através de palestras, rodas de conversa e intervenções individuais, favorecendo ações de prevenção e tratamento dentro da lógica
da redução de danos; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao cargo; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associado à sua especialidade ou ambiente organizacional e outra atividades afins.

EMPREGO 201.2: OFICINEIRO

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua
inscrição.

Atribuições: Atuar em trabalhos técnicos em área artística, cultural, gastronômica e de lazer; coordenar oficinas terapêuticas em
saúde mental visando reinserção social, cidadania, trabalho e renda; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao cargo.

EMPREGO 201.3: INSTRUTOR DE PRÁTICAS CORPORAIS

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua
inscrição.

Atribuições: Ministrar aulas teóricas e práticas no Centro de referencia em PICS e nas unidades de saúde, ser atuante como
auxiliar com o objetivo de promoção da qualidade de vida e saúde; os dançarinos tradicionais e populares dançam, sozinhos, em
pares ou em grupo com fins ritualísticos, performáticos e espetaculares, pesquisar e estudar, reinterpretar danças tradicionais e
populares;  criam  espetáculos,  ministrar  aulas  e  inserir  seu  acervo  cultural  em  diferentes  contextos  (sociais,  pedagógicos  e
terapêuticos);  conceber  e  concretizar  projeto  cênico  em  dança,  realizando  montagens  de  obras  coreográficas;  executam
apresentações públicas de dança e, para tanto, preparam o corpo, pesquisam movimentos, gestos, dança, e ensaiam coreografias e
realizam outras atividades afins.

EMPREGO 201.4: INSTRUTOR DE YOGA

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua
inscrição.

Atribuições: Ministrar aulas teóricas e práticas no Centro de referencia em PICS e nas unidades de saúde, ser atuante como
auxiliar sempre que requisitado nos eventos esportivos das secretarias municipais.

EMPREGO 201.5: INSTRUTOR EM ARTETERAPIA

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua

inscrição.

Atribuições: Utilizar a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional; usar a criação estética como essência
para a elaboração artística em prol da saúde; utilizar as linguagens plástica, sonora, dramática, corporal e literária envolvendo as
técnicas de desenho, pintura, modelagem, construções, sonorização, musicalização, dança, drama e poesia; aplicar na avaliação, no
tratamento, na profilaxia (prevenção), reabilitação e educação de pacientes especiais e outras atividades afins.

EMPREGO 201.6: MASSOTERAPEUTA

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua
inscrição.

Atribuições: Desenvolver  Técnicas  de  Relaxamento  e  auto  massagem;  Cuidados  com Gestantes;  cuidados  com Crianças  e
Adolescentes;  cuidados  com os  Portadores  de  Necessidades  Especiais;  cuidados  com Idosos;  realizar  Massagem Desportiva;
Massagem Estética Corporal; Drenagem Linfática Manual Facial e Corporal; Postura Ideal e Ergonomia; Pratica de terapia integrativa
dando suporte a doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes e outros; Contribuir para o apoio terapêutico das tensões
musculares e drenagem linfática; aplicar manobras de massoterapia ocidental, de massagem oriental shiatsu e de reflexologia podal,
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visando ao bem-estar  físico,  ao relaxamento de tensões e ao alívio  da dor  realizar procedimentos de massoterapia estética e
desportiva. Identifica e seleciona técnicas massoterápicas indicadas às diferentes necessidades do cliente. Aplica drenagem linfática,
quando indicada por prescrição médica e/ou fisioterapêutica e outras atividades afins.

EMPREGO 201.7: TERAPEUTA HOLÍSTICO II

Requisitos: Ensino Médio Completo, com experiência comprovada e em caso de Conselho de Classe existente apresentar sua
inscrição.

Atribuições: Planejar procedimentos, localizar áreas de desequilíbrio energético, preparar paciente, aplicar energia vibracional,
tonificar  energia,  escoar  estagnação  energética  (sedar);  desobstruir  circulação  energética;  desintoxicar  organismo;  corrigir
desequilíbrios  energético-psico-orgânicos,  fisiológicos,  bioquímicos,  enzimáticos  e  hormonais,  estimular  integração  emocional,
estimular alinhamento, consciência c0orporal, reorganização neuro-energética e vibracional; aplicar radiações frequenciais; avaliar
sinais e sintomas; tomar medidas antropométricas e energéticas; avaliar estado bioenergético, emocional e vibracional do paciente;
analisar  biomecânica  ;  avaliar  tecidos  moles;  Avaliar  sistema  muscular  (força,  temperatura  e  tônus);  avaliar  sistemas
neuro-músculo-esquelético;  avaliar  sistemas  cardiorrespiratório,  circulatório,  digestório,  gênito-urinário;  avaliar  condições  eletro
magnéticas  do  paciente;  recomendar  exames  complementares;  encaminhar  paciente  a  outros  profissionais;  agendar
consultas/atendimentos; usar EPI; controlar estoque; armazenar produtos; efetuar assepsia do local; efetuar antissepsia no paciente;
explicar  técnicas  e  procedimentos;  informar  paciente  sobre  sua  condição;  orientar  sobre  postura  estática  e  dinâmica;  orientar
paciente  sobre  medidas  preventivas;  recomendar  exercícios;  recomendar  essências  florais;  indicar  fitoterápicos;  registrar
informações técnicas; produzir relatórios; trabalhar em equipe multi e interdisciplinar e outras atividades afins.

EMPREGO 202 – ASSISTENTE EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

EMPREGO 202.1: TELEFONISTA

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Operar  equipamentos  de  comunicação  (pabx,  fax,  computador  e  outros);  receber,  fazer  e  transferir  ligações
telefônicas; prestar informações ao publico interno e externo; garantir a qualidade no atendimento; controlar as chamadas telefônicas
internas e externas; identificar tipo e origem de chamadas e cadastrá-las; acompanhar e interceptar ligações; direcionar pessoas a
outros serviços; registrar pendências de ligações, retornar contato com o cliente; manter sigilo sobre as informações a que tiver
acesso; atentar para comunicados, preencher livros de ocorrências diárias, registrar reclamações e elaborar relatórios mensais; zelar
pela conservação e limpeza dos equipamentos utilizados; zelar pela ordem do local de trabalho; demonstrar habilidades tais como:
falar  formalmente,  manter  sigilo,  escutar  atentamente,  transmitir  informações  corretamente,  ser  objetivo,  cordial,  paciente  e
pronunciar  claramente as palavras;  executar  outras tarefas correlatas,  conforme necessidade do serviço e orientação superior;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente organizacional e
outra atividades afins.

EMPREGO 202.2: ALMOXARIFE

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Cuidar do arquivamento e da manutenção dos arquivos e documentos; participar de levantamento estatístico e de
organogramas e formulários administrativos; auxiliar nos serviços de controle de estoque providenciando reposições; auxiliar no
controle  de  recebimento  de  material,  conferindo  notas  fiscais  e  providenciando  armazenamento  de  mercadorias,  visando  sua
conservação;  desempenhar  outras  tarefas  que,  por  suas  características,  se  incluam  na  sua  esfera  de  competência  e  outras
atribuições afins.

EMPREGO 202.3: ARQUIVISTA

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Receber, identificar, ordenar e estocar materiais, zelando pelas condições de armazenamento. Separar materiais a
serem distribuídos a requisitantes, verificando a posição do estoque e calculando as necessidades futuras. Expedir relatórios de
controle de estoque e de movimento, assim como inventários e outras atribuições afins.

EMPREGO 202.4: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Planejar,  orientar  e  executar  atividades  pertinentes  à  administração  em seus  vários  segmentos,  dando  suporte
administrativo e técnico à chefia de unidade e promovendo contatos com os diversos setores da FUNDASUS; organizar e executar
atividades administrativas relativas às das áreas:  gestão  de pessoas,  orçamento,  finanças,  patrimônio  e secretaria;  auxiliar  na
elaboração de políticas públicas em sua área de atuação; participar da elaboração de projetos, estudos e análise para melhoria dos
serviços; manter-se atualizado sobre a aplicação de lei, normas e regulamentos de sua área de atuação; assistir a direção do órgão
no levantamento e distribuição dos serviços administrativos; controlar procedimentos administrativos da área de atuação; redigir atos
administrativos e documentos; planejar e desenvolver atividades administrativas, colaborando na preparação de relatórios, estudos e
levantamentos, mantendo o fluxo de informações com outras áreas, a fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das
rotinas de trabalho e outras atribuições afins.
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EMPREGO 202.5: ASSISTENTE DE BIBLIOTECA

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Atender aos usuários, prestando-lhes informações sobre as publicações existentes na biblioteca; realizar e controlar
empréstimos domiciliares de livros; organizar e manter atualizados fichários simples da classificação dos livros e dos usuários;
receber e conferir livros adquiridos e fazer seu tombamento; desdobrar ou agrupar fichas de livros, periódicos e outras publicações,
tendo por modelo fichas matrizes; conferir os livros nas estantes para verificar se estão nos devidos lugares; ajudar na atualização
da biblioteca virtual e outras atribuições afins.

EMPREGO 202.6: DESENHISTA

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Analisam solicitações de desenhos; interpretam documentos de apoio, tais como plantas, projetos, catálogos, croquis
e  normas.  Observam  características  técnicas  de  desenhos;  esboçam  desenhos;  definem  formatos  e  escalas,  sistemas  de
representação e prioridades de desenhos, conforme cronogramas. Desenham detalhes de projetos de desenhos. Enviam desenhos
para revisão; realizam cópias de segurança e disponibilizam desenhos finais e/ou revisões para áreas afins. São classificados nessa
epígrafe os desenhistas técnicos não especializados.

EMPREGO 202.7: JARDINEIRO

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Preparar a terra,  arando, adubando, irrigando e realizando outros tratos necessários para o plantio de espécies
medicinais, arbóreas ou não; preparar canteiros colocando anteparos de madeira ou de outros materiais seguindo os contornos
estabelecidos para atender a estética e harmonia dos locais onde será efetuado o plantio de sementes e mudas; fazer o plantio de
sementes e mudas; cuidar e conservar os canteiros já implantados e adultos e renovando as partes danificadas ou improdutivas
transplantando árvores, mudas, eliminando ervas daninhas e outros elementos nocivos ao plantio; manter os canteiros em bom
estado de apresentação e conservação; efetuar a poda das plantas, aparando nas épocas determinadas com tesoura apropriada
para assegurar uniformidade na poda e o desenvolvimento adequado das plantas;  cortar  grama utilizando os equipamentos e
ferramentas  apropriadas;  auxiliar  na  coleta  das  espécies  medicinais;  cuidar  e  conservar  os  viveiros,  executar  outras  tarefas
correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado; executar outras tarefas da mesma natureza ou
nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente organizacional e outra atividades afins.

EMPREGO 202.8: TÉCNICO EM SOM

Requisitos: Ensino nível médio completo ou Técnico e qualificação para as funções de sua área de acordo com a legislação
brasileira.

Atribuições: Avaliar,  projetar e montar sistemas de sonorização ambiente e externa (PA’s);  conhecer os equipamentos,  suas
finalidades e utilização; ter conhecimento de eletrônica para reparos e manutenção, quando necessário; zelar pelos materiais e
equipamentos; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. Executar atividades de
operação, suporte e apoio técnico a sistemas de som em eventos, espetáculos e apresentações diversas. Acompanhar as atividades
que utilizem recursos de som e instalar os equipamentos necessários e outras atribuições afins.
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