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CARGOS
Agente de Combate às Endemias
Ajudante Geral

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor de cada ente federado.
Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal,
cimento, areia, tijolos e outros, acondicionandoos em prateleiras ou pátios dos
almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; Auxilia nos serviços de
jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas,
podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar os canteiros em geral;
Efetua limpeza e conservação das áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros
logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos,
visando melhorar o aspecto do município; Efetua limpeza e conservação nos
cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, abrindo e
fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres; Auxilia o motorista nas
atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias,
valendose de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução
dos trabalhos; Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de
pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a
conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias; Auxilia nas
instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando
ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações; Apreende animais
soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos, etc., lançandoos e
conduzindoos ao local apropriado, para evtar acidentes e garantir a saúde da
população; Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportandoos e/ou
segurandoos para garantir a correta instalação; Zela pela conservação das
ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendoos e armazenandoos
nos locais adequados; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades
e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o
progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; Programa a ação básica
de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos
recursos e das carências sócioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma
a orientálos e promover seu desenvolvimento; Planeja, executa e analisa pesquisas
sócioeconômicas, educacionais e outras utilizando técnicas específicas para
identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e
formação de mãodeobra; Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios,
gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida
do possível; Acompanhará casos especiais como problemas de saúde, relacionamento
familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos
competentes de assistência para possibilitar atendimento dos mesmos; Executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da
unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos, baseandose nas minhas
fornecidas para atender às rotinas administrativas; Recepciona pessoas que procuram a
unidade, inteirandose dos assuntos a serem tratados, objetivando prestarlhes as
informações desejadas; Organiza e mantêm atualizado o arquivo de documentos da
unidade classificandoos por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de
informações; Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e
comparação de dos ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de
férias, contábil e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das
necessidades administrativas; Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados
comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios, cálculos de juros de
mora, correção monetária e outros; Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou
enviando recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços
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Enfermeiro

Fiscal Municipal

executados; Recebe e transmite fax; Controla o recebimento e expedição de
correspondência, registrandoa em um livro próprio, com a finalidade de encaminhálo
ou despachálo para as pessoas interessadas; Redige memorandos, circulares,
relatórios, ofício simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o
funcionamento do sistema de comunicação administrativa; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para
verificar a presença de cáries e outras afecções; Identifica as afecções quanto à
extensão e profundidade, valendose de instrumentos especiais, exames radiológicos
e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; Executa serviços de
extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir
infecções mais graves; Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos,
aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer
a forma e função do dente; Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo
tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção; Executa serviços inerentes ao
tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e
protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas; Verifica os dados de
cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas
apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento; Oriente a comunidade quanto
à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de
Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em
geral; Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpandoos e esterelizando
os, para assegurar sua higiene e utilização; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma,
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos,
ponde em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem estar físico,
mental e social aos pacientes; Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso
de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando
medicamentos, para posterior atendimento médico; Supervisiona a equipe de
enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos,
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico,
para assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em
condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e
providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado
dos trabalhos de enfermagem; Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais
dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza
dentro dos padrões de segurança exigidos; Promove a integração da equipe como
unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem,
apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos
e diretrizes; Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre
planejamento familiar, às gestantes, sobre cuidados na gravidez, a importância do pré
natal, ec.; Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo
programa de suplementação alimentar; Executa programa de prevenção de doenças em
adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolve
o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual,
prevenção de drogas, etc.; Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS,
controle de equipamentos e materiais de consumo, faz cumprir o planejamento e os
projetos desenvolvidos no inicio do ano; Participa de reuniões de caráter
administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços
prestados; Efetua e registra os atendimentos, tratamentos executados e concorrências
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; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, diversões públicas e outros,
verificando a correta inscrição quanto ao tipo de atividades para recolhimento de
tributos municipais, visando o cumprimento de normas legais; Efetua vistorias e
levantamento dos imóveis, verificando as áreas existentes, para sua atualização
cadastral; Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados
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e com o devido alvará de construção, para garantir sua segurança e a expedição de
“habitese”, controle urbano e recolhimento de impostos e taxas; Efetua comandos
gerais, atuando ambulantes e comerciantes em feiras livres e logradouros públicos, em
áreas ambientais de preservação e mananciais, poluição sonora e controle urbano que
exercem atividades sem a devida licença, para evitar fraudes, irregularidades e danos
que prejudiquem o erário; Fiscaliza o horário de funcionamento do comércio eventual,
como plantões e eventos para assegurar o cumprimento das normas gerais; Atende às
reclamações do público quanto a problemas que prejudiquem o bemestar, sossego
público, co referência a residência, estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de serviços; Fiscaliza o bom andamento e o transporte urbano, moto
taxistas, motofrete, taxistas, excesso de carga, regulares, clandestinos, escolar entre
outros, visando a preservação do patrimônio público e a segurança da comunidade;
Fiscaliza os estabelecimentos comerciais quanto à higiene e ao bemestar social dos
ocupantes, vistoriando suas dependências, fazendo cumprir as disposições do código
sanitário e do código de posturas; Atua e notifica os contribuintes e munícipes que
cometerem infração e informaos sobre a legislação vigente, com o objetivo de
regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de
acidentes vascularcerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, nerógenas e de nervos periféricos,
miopatias e outros, utilizandose de meios físicos especiais como cinesioterapia e
hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; Atende
amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar
sua movimentação ativa e independente; Ensina exercícios corretivos de coluna,
defeito dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, orientando e
treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de
desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; Faz
relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos,
treinandoos de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da
agressividade e estimular a sociabilidade; Supervisiona e avalia atividades do pessoal
auxiliar de fisioterapia, orientandoos na execução de tarefas, para possibilitar a
execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples;
Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes,
documentos e pareceres, para a avaliação da política de saúde; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou por meio
de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e anormalidades de
funcionamento; Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças
do motos, dos sistemas de freios, de ignição, de alimentação de combustível, de
transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para
recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento; Recondiciona o
equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento de direção e a
regulagem dos faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas,
para complementar a manutenção do veículo; Orienta e acompanha a limpeza e
lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a
execução dos serviços; Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos e
máquinas rodoviárias, guiandose pelos desenhos ou especificações pertinentes, para
possibilitar sua utilização; Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para
comprovar o resultado dos serviços realizados; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
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paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
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ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
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unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
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trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessários, requisitar exames complementares e encaminhálo
ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa,
os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros,
comparandoos com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em
ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito,
para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde, acompanhando
a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município; Participa de reuniões do âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade; Zela pela
conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza
na execução de suas tarefas; Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e
providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia,
cascalho e materiais análogos; Opera máquinas de abrir canais de drenagem,
abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Opera equipamentos de drenagem para
aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Opera máquinas
providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de
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madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; Opera máquinas
providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e
outras obras; Opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e
aplainar os materiais utilizados na construção de estradas; Opera máquinas para
estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná
la segundo as necessidades do trabalho; Movimenta a máquina, acionando seus pedais
e alavancas de controle, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de
tração e os hidráulicos; para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover
pedra, terra e materiais similares; Executa serviços de terraplanagem, tais como
remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, corte de barrancos, acabamento e
outros; Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificante nas máquinas
sob sua responsabilidade; Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os
dispositivos, para posicionála, segundo as necessidades de trabalho; Executa as
tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais
escavados, para o transporte dos mesmos; Efetua serviços de manutenção de máquina,
abastecendoa, lubrificandoa e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom
funcionamento; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo,
organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas
crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento
social; Ministra aulas aplicando exercícios de coordenação motora, para que as
crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e
da escrita; Elabora boletins de controle e relatórios, apoiandose na observação do
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos
empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento
do curso; Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros
atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir
com a sua educação; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
Auxilia as atividades recreativas das crianças na creche, incentivando as brincadeiras
em grupo como brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos para estimular o
desenvolvimento físico e mental das mesmas; Orienta as crianças quanto às condições
de higiene, auxiliandoas no banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences
para garantir seu bemestar; Auxilia nas refeições, alimentando as crianças ou
orientandoas sobre o comportamento à mesa; Controla os horários de repouso das
crianças, preparando a cama, ajudandoas na troca da roupa, para assegurar o seu bem
estar e saúde; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
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capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição
orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e
muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo
adequado; Elabora o programa de atividades esportivas, baseandose na comprovação
de necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas
atividades; Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre
a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e
acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar e máximo
aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetua testes de avaliação
física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos alunos,
os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para
permitir o controle dessas atividades e avaliações e seus resultados; Executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
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correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado,
com base nos objetivos fixados, para obter o melhor rendimento do ensino; Ministra as
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso fundamental, aplicando testes,
provas e outros métodos de avaliação, baseandose nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora
boletins de controle e relatório, apoiandose na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove
solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
Elabora o plano de aula; Seleciona e confecciona material didático a ser utilizado;
Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos assistemáticos que
possibilitem o domínio das habilidades fundamentais à sua integração à sociedade;
Desenvolve, na classe, atividades de terapia ocupacional; Desenvolve o espírito
comunitário, os princípios de civismo, de relacionamento social e a criatividade;
Desenvolve o espírito comunitário, os princípio de civismo, de relacionamento social
e a criatividade; Estimula nos alunos interesses e aptidões profissionais, ensejando
lhes o conhecimento e contando com ocupações compatíveis com as tendências e
possibilidades de cada um, para tornálos aptos a receberem treinamento profissional e
assim possibilitarlhes a autorealização e a integração na sociedade; Elabora boletins
de controle e relatórios, apoiandose na observação do comportamento e desempenho
dos alunos e anotando atividades efetuadas para manter um registro que permita dar
informações à diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove solenidades
comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos pelos
acontecimentos históricosociais da pátria; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo,
organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas
crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento
social; Ministra aulas aplicando exercícios de coordenação motora, para que as
crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e
da escrita; Elabora boletins de controle e relatórios, apoiandose na observação do
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos
empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento
do curso; Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros
atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir
com a sua educação; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
Presta atendimento à comunidade e aos encaminhados à unidade de saúde, visando o
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à
família e à sociedade; Presta atendimento aos casos de saúde mental como
toxicômanos, alcoólatras, organizandoos em grupos homogêneos, desenvolvendo
técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas; Presta atendimento
psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social
das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para
promover o seu ajustamento; Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando
sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do
pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; Efetua análises de ocupações e
acompanhamentos de avaliações de desempenho pessoal, colaborando com equipes
multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao
trabalho; Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e
treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções; Promove o
ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto
realização; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Auxilia na elaboração do plano de enfermagem, baseandose nas necessidades
identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de
trabalho; Desenvolve programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis
e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem,
para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; Participa de trabalhos
com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção
da desnutrição; Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de

Prefeitura Municipal de Santa Isabel
“Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão”
Paraíso da Grande São Paulo

CONCURSO PÚBLICO  EDITAL Nº 01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  SP
ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de
respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior
bemestar físico e mental aos pacientes; Prepara e esteriliza material e instrumental,
ambientes e equipamentos, obedecendo normas e rotinas preestabelecidas, para a
realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; Controla o consumo de
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar
o suprimento dos mesmos; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.

