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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES  

ENFERMEIRO - Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e 
organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Enfermagem visando auxiliar na promoção da melhoria da 
qualidade de vida da população. Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de 
serviços, quando designado. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, visando o cumprimento de 
padrões e normas preestabelecidos. Prestar consultas e cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimento científico 
adequado e capacidade de tomar decisões imediatas, bem como acompanhar a emissão de parecer sobre a matéria de Enfermagem. Prescrever 
medicamentos previamente estabelecidos em programa de Saúde Pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, bem como assistência de 

CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO 
R$ 

NÍVEL SUPERIOR 

101 ENFERMEIRO ESF 
Diploma de conclusão do curso de Graduação em 
Enfermagem e registro no COREN. 

RT 40h 2.421,00 

102 MÉDICO PSIQUIATRA NASF 
Diploma de conclusão do curso de Graduação em 
Medicina e Especialização/Residência em Psiquiatria 
com registro no CRM 

01 20h 2.962,69 

NÍVEL MÉDIO 

103 

 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO – Programa Saúde da 
Família Bucal PSFB e/ou Programa Brasil 
Sorridente (Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO) 

 
Diploma de conclusão do Ensino Médio, acrescido de 
curso de qualificação profissional de Atendente de 
Consultório Odontológico, e registro profissional 
correspondente no CRO-SC. 

 

01 

 

40h 

 

880,00 

104 

 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL - 
Programa Saúde da Família Bucal PSFB 
e/ou Programa Brasil Sorridente (Centro 
de Especialidades Odontológicas – CEO) 

 
Diploma de conclusão de curso Técnico em Higiene 
Dental e registro no CRO. 

 

01 

 

40h 

 

1.057,96 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA                                                
 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N

o
 01/2016 

ANEXO I  
 

enfermagem. Participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, bem como de programas de 
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 
Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 
Incentivar a formação e ou participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais, Regionais e Municipal de Saúde. Contribuir para que as ações de saúde 
estejam em consonância com os princípios e diretrizes do SUS e do plano Municipal de saúde. Possibilitar a plena atenção prestada aos usuários, 
integrando a equipe multiprofissional de saúde e vigilância, sempre que necessário, colaborando na elaboração, desenvolvimento e implementação de 
programas no seu campo de atuação. Participar nos processo de aquisição de medicamentos, materiais, equipamentos, entre outros, necessários para 
assistência à saúde. Viabilizar a resolutividade dos tratamentos, acompanhando os usuários nos processos dos atendimentos elaborando documentos, 
prontuários e outros, observando as anotações das aplicações e procedimentos realizados. Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e 
desenvolvendo ações intersetoriais e parcerias com empresas e organizações privadas ou públicas, jornais entre outros. Preparar informes e documentos 
referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. Contribuir com 
conhecimentos de sua área técnica de formação para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para plena assistência à saúde, bem como participar 
dos procedimentos de vigilância sanitária à saúde e de vigilância epidemiológica para a população. Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
formação profissional.  
 
MÉDICO ESPECIALISTA – Prestar assistência médica à comunidade, nas suas áreas de especialidade, elaborar, executar e avaliar planos e programas de 
saúde pública, bem como promover a educação sanitária e em saúde e executar outras tarefas correlatas a sua função. 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Auxiliar o Odontólogo no atendimento à pacientes em visitas domiciliares, consultórios, clínicas, 
ambulatórios odontológicos e em unidades móveis de serviço de odontologia, bem como executar tarefas administrativas e executa outras tarefas correlatas 
a sua função. 
 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL - Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas;  - Prestar cuidados de conforto, movimentação 
ativa e passiva e de higiene pessoal ao pacientes;  - Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações, para 
obter subsídios aos diagnósticos;  Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados, realizando entrevistas de admissão, 

visitas diárias e orientando‐o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento;  Auxiliar em rotinas 
administrativas do serviço de odontologia;  Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames complementares e 

tratamentos;  Receber e conferir os prontuários do setor competente e distribuí‐los nos consultórios;  Agendar consultas, tratamentos e exames, chamar e 
encaminhar pacientes;  Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento 
clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, 
bochechos com flúor, entre outros;  Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista;  Cuidar da 
manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;  Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde no tocante à 

saúde bucal;  Realizar as atividades preventivas da saúde bucal;  Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos  

 

 


