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ANEXO II – ESPEFICICAÇÕES DOS CARGOS 
 

QUADRO SETORIAL DA SAÚDE 
 
GRUPO OCUPACIONAL V – ESPECIALISTA DA SAÚDE 
 
 

CARGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JORNADA DE 
TRABALHO 

REMUNERAÇÃO INICIAL 

Enfermeiro do 
Trabalho 

SE-503 

Trabalho técnico de nível superior que consiste na 
prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias 
relacionadas a atividade laboral e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico. 

20 horas semanais 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
totalizando R$2.141,71. 

Engenheiro Clínico SE-504 

Trabalho técnico de nível superior que consiste na 
especificação, elaboração e supervisão da 
instalação de equipamentos médico-hospitalares, 
implantação e coordenação de sistemas e equipes 
multiprofissionais de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos médico-hospitalares e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico. 

20 horas semanais 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
totalizando R$2.141,71. 

Engenheiro de 
Segurança do 

Trabalho 
SE-551 

Trabalho técnico de nível superior que consiste na 
prevenção e normatização da segurança no 
ambiente de trabalho e outras atividades previstas 
no padrão funcional de cada posto de trabalho, 
conforme decreto específico.   

20 horas semanais 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
totalizando R$2.141,71. 

Epidemiólogo SE-506 

Trabalho basicamente, de coleta e organização do 
sistema de informações, na área de saúde, no 
Município, com tratamento estatístico 
(bioestatística) do interesse do SUS. A classe 
inclui: capacitação para o serviço; relatórios 
analíticos; organização e manutenção de banco de 
dados recolhidos do sistema de saúde local e 
regional; integração, com os serviços de vigilância 
sanitária; participação em reuniões de trabalho e 
atividades de treinamento e outras atividades 

20 horas semanais 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
totalizando R$2.141,71. 
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previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.           

Médico SE-516 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Alergologista 

SE-508 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Anatomopatologista 

SE-509 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: exame anatomopatologia; necropsia; 
requisição de materiais e instrumental; 
preenchimento de fichas ou prontuários de 
pacientes; participação de reuniões de trabalho e 
de atividades de treinamento; orientação a 
estagiários e residentes e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.       

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 
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Médico Anestesista SE-510 

Trabalho médico de anestesia, em unidade 
hospitalar, segundo os princípios e técnicas 
pertinentes à área. A classe inclui: exames pré-
anestésicos nos pacientes; supervisionar ou 
acompanhar a recuperação, após a anestesia; 
prescrever medicamentos ligados aos 
procedimentos anestésicos; preceptoria de 
estagiários e residentes; procedimentos 
específicos de prevenção de infecção hospitalar; 
participar de reuniões clínicas ou administrativas e 
de atividades de aperfeiçoamento científico e 
técnico, na área; anotar fichas de controle da 
anestesia e prontuários do paciente e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.                 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Angiologista SE-545 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico. 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Cardiologista SE-511 

Trabalho médico de cardiologia, segundo os 
princípios e técnicas pertinentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento a consultas ou a 
pacientes hospitalizados; avaliação propedêutica e 
terapêutica; avaliação de risco cirúrgico; avaliação 
do quadro do paciente; requisição de materiais e 
instrumental; preenchimento de fichas ou 
prontuários de pacientes; participação de reuniões 
de trabalho e de atividades de treinamento; 
orientação a estagiários e residentes e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 
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Médico Cirurgião 
Torácico 

SE-546 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Cirurgião 
Vascular 

SE-512 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistência aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.      

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Cirurgião 
Geral 

SE-513 

Trabalho médico de cirurgia geral, segundo os 
princípios e técnicas inerentes. A classe inclui: 
registros de fichas e prontuários de pacientes; 
acompanhamento do paciente hospitalizado e em 
ambulatório de controle pós-cirúrgico; orientação a 
estagiários, residentes e enfermeiros; participação 
de reuniões de trabalho e de reciclagem; 
elaboração de relatórios e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico. 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Cirurgião 
Pediátrico 

SE-514 
Trabalho médico de cirurgia pediátrica, segundo os 
princípios e técnicas inerentes. A classe inclui: 
anotações em fichas e prontuários, assistência aos 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
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pacientes hospitalizados e orientação a 
enfermeiros, estagiários e residentes; 
acompanhamento do paciente hospitalizado e no 
pós-operatório, participação de reuniões de 
trabalho e de treinamento; elaboração de relatórios 
e outras atividades previstas no padrão funcional 
de cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.       

(em regime de 
plantão)  

a critério exclusivo 
da instituição 

Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Cirurgião 
Plástico 

SE-515 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes 
hospitalizados e no pós-operatório, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.             

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Dermatologista 

SE-517 

Trabalho inerente à profissão, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade,  
incluindo: atendimento às consultas e assistência 
aos pacientes; anotações em fichas e prontuários; 
orientação aos pacientes, enfermeiros, estagiários 
e residentes; notificação de doenças, nos casos 
previstos em lei; participação de reuniões de 
trabalho, conferência médica e treinamento e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.        

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico do Trabalho SE-518 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistência aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
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nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.        

da instituição Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Endocrinologista 

SE-519 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.     

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Endoscopista SE-520 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistência aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.       

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Gastroenterologista 

SE-521 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
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outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.  

Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Geriatra SE-522 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.  

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Gineco-
Obstetra 

SE-523 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.       

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Hematologista SE-524 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.     

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 



 
 
 

 

 

8 

Médico Infectologista SE-526 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.   

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Intensivista SE-527 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.     

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Intensivista 
Infantil 

SE-528 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.    

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Mastologista SE-547 
Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
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assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

(em regime de 
plantão)  

a critério exclusivo 
da instituição 

Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Nefrologista SE-529 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.          

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Neonatologista 

SE-530 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Neurocirurgião SE-531 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
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notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.   

da instituição Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Neurologista SE-533 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico. 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Neuropediatra SE-532 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.      

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Oftalmologista SE-534 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
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outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Ortopedista SE-535 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.  

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Otorrinolaringologista 

SE-536 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Patologista 
Clínico 

SE-548 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 
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Médico Pediatra SE-537 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.  

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Pneumologista SE-538 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Proctologista SE-549 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes; anotações em fichas e 
prontuários, orientação aos pacientes, enfermeiros, 
estagiários e residentes; notificação de doenças, 
nos casos previstos em lei; participação de 
reuniões de trabalho, conferência médica e de 
treinamento; elaboração de relatórios e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.         

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Psiquiatra SE-539 
Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
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assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

(em regime de 
plantão)  

a critério exclusivo 
da instituição 

Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Psiquiatra 
Infantil 

SE-540 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico. 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Radiologista SE-541 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico. 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Reumatologista 

SE-542 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
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notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.   

da instituição Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº  
2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico 
Ultrassonografista 

SE-543 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Médico Urologista SE-544 

Trabalho profissional de medicina, segundo os 
princípios e técnicas inerentes à especialidade. A 
classe inclui: atendimento às consultas e 
assistências aos pacientes hospitalizados; 
anotações em fichas e prontuários, orientação aos 
pacientes, enfermeiros, estagiários e residentes; 
notificação de doenças, nos casos previstos em lei; 
participação de reuniões de trabalho, conferência 
médica e treinamento; elaboração de relatórios e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.  

20 horas semanais 
ou  

24 horas semanais  
(em regime de 

plantão)  
a critério exclusivo 

da instituição 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 203,97, 
totalizando R$2.345,68 ou 
Vencimento de R$2.447,66, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 122,38, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de R$ 244,77, 
totalizando R$ 2.814,81 

Sanitarista SE-550 

Trabalho profissional de especialista em saúde 
pública, segundo os princípios e técnicas inerentes 
à especialidade. A classe inclui: análise dos dados 
epidemiológicos, desencadear ações de saúde 
coletiva, encaminhar as informações ao serviço de 
vigilância epidemiológica da secretaria e às outras 
unidades da rede e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 

20 horas semanais 

Vencimento de R$2.039,72, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 101,99, 
totalizando R$2.141,71  
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conforme decreto específico.       

 
GRUPO OCUPACIONAL IV – PROFISSIONAL DA SAÚDE 

 

CARGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JORNADA DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO INICIAL 

Analista de Sistemas 
da Saúde 

SE-419 

Atividade profissional, no campo de computação; 
envolve a análise das características e planos de 
organização, sob considerações de viabilidade e 
custo da utilização de sistemas de processamento 
de dados.    

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Assistente Social SE-401 

Atividade profissional no campo do serviço social, 
na viabilização de ações assistenciais, com a 
aplicação dos princípios e técnicas pertinentes à 
área aplicadas ao exame e solução dos problemas 
de ordem sócio-econômica e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.  

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Biólogo SE-403 

Trabalho inserido no objetivo da biologia, incluindo: 
fiscalização e controle das ações de agressão ao 
meio ambiente, com implicações na saúde 
individual ou coletiva; verificação da qualidade das 
águas de abastecimento; instruções de processo 
de licenciamento de atividades que interfiram no 
meio ambiente e na saúde; controle de endemas e 
zoonoses; fiscalização dos sistemas de 
esgotamento sanitário; coleta, transporte e 
destinação do lixo domiciliar, industrial e séptica; 
lavratura de autos de infração de coleta de 
amostras, notificações, multas, laudos, relatórios e 
termos de embargos, interdição, intimação, 
avaliação e vistoria e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.                    

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Bioquímico SE-404 

Coleta e exames laboratoriais de material biológico. 
O trabalho inclui: organização de laboratório, 
distribuição de tarefas, verificação, controle, 
notadamente o da qualidade dos exames; 

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  
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requisição de materiais; orientação técnica a 
auxiliares; conferência dos laudos, antes de sua 
liberação; participação em processo de capacitação 
da equipe do laboratório e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.            

Cirurgião Dentista SE-405 

Trabalho cirúrgico, em odontologia. A classe inclui: 
tomadas radiográficas e revelação; orientação para 
saúde bucal; atendimento clínico, controle da lesão 
e reabilitação do paciente; exames clínicos e 
diagnósticos; participação na programação das 
atividades e seu controle, notadamente, a de 
treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e 
auxiliares; participação de reuniões de trabalho, 
para análise de resultados, entre outras finalidades 
e outras atividades previstas no padrão funcional 
de cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.     

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
Insalubridade referente a Lei nº 
2.353/93 de       R$ 141,69, 
totalizando R$1.629,38  

Enfermeiro SE-406 

Trabalho profissional de enfermagem, em unidade 
ambulatorial ou hospitalar, segundo os princípios e 
técnicas inerentes à especialidade. A classe inclui: 
atendimento a pacientes; administração de 
medicamentos, por via oral ou parenteral, 
observada a prescrição médica, em cada caso; 
organização do setor, com provisão dos materiais 
de enfermagem; fazer consultas de enfermagem; 
identificação, registro, fiscalização e controle dos 
fatores determinantes ou condicionantes da saúde 
individual e coletiva; prestação de informações à 
pessoa atendida, sobre seu estado de saúde; 
integração da equipe da unidade; 
acompanhamento de estagiários de enfermagem, 
com orientação; colaboração com ações de 
vigilância sanitária; elaboração de relatórios; 
registros e prontuários de pacientes e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto trabalho conforme decreto específico.           

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Farmacêutico SE-407 
Trabalho profissional de vigilância farmacológica e 
ações educativas, em matéria de medicamentos. A 

20 horas semanais 
Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
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classe inclui: fiscalização de medicamentos e notas 
fiscais sujeitas a regime especial de controle; 
cadastramento, licenciamento e fiscalização dos 
estabelecimentos de produção, industrialização, 
comercialização e distribuição de medicamentos, 
insumos e correlatos; elaboração de relatórios de 
inspeções sanitárias, vistorias, fiscalização, 
avaliação e laudos, entre outros procedimentos, 
instrução de processos administrativos; análise de 
dados bioestatísticos e de vigilância 
epidemiológica; lavratura de notificações, auto de 
infração ou coleta de amostras, termos de 
embargo, interdição ou intimação e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.               

a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Fisioterapeuta SE-408 

Trabalho de fisioterapia, segundo seus princípios e 
técnicas. O trabalho inclui: orientação ao paciente, 
nas ações de saúde, na área específica; 
atendimento e avaliação fisioterápica, supervisão 
de auxiliares ou técnicos de enfermagem e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.      

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Fonoaudiólogo SE-409 

Trabalho técnico de nível superior que consiste na 
prevenção, diagnóstico e reabilitação de patologia 
fonoaudióloga e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.    

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Jornalista da Saúde SE-418 

Prestar serviço de informação, fotografia e 
comunicação em geral. Veicula notícia interna e 
externa da Prefeitura.     

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Médico Veterinário SE-410 

Trabalho pertinente à medicina veterinária, 
incluindo: fiscalização da criação de animais 
domésticos  e de engorda;  campanhas de 
vacinação anti-rábica; fiscalização de circos e 
casas de espetáculos com apresentação de 
animais, vigilância epidemiológica; combate às 
endemias e zoonoses e seu controle; elaboração 

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  
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de notificações, autos de infração, autos de coleta 
de amostra, termos de embargo, interdição, 
intimação e multa, entre outros procedimentos; 
elaboração de laudos e relatórios de inspeção, 
fiscalização ou avaliação; instauração de processo 
administrativo e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.             

Nutricionista SE-411 

Trabalho profissional, no campo da nutrição. O 
trabalho inclui o planejamento e a coordenação ou 
a supervisão de serviços, programas ou projetos de 
nutrição; levantamentos estatísticos para avaliação 
de estudos de carência nutricional, campanhas 
educativas, definição de regimes alimentares e seu 
controle, em estabelecimentos de ensino e 
creches, entre outras entidades e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.        

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Psicólogo SE-412 

Prestar atendimento psicológico a pessoas 
portadoras de sofrimento mental, prestar 
acolhimento psicológico em órgãos de apoio social 
ou escolar ou promover atividades que visem o 
desenvolvimento do elemento humano na 
organização e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.   

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Publicitário da Saúde SE-416 

Executar diversas atividades relacionadas a 
campanhas publicitárias, o que exige um 
profissional eclético e criativo. Contribuir para o 
desenvolvimento de campanhas publicitárias e 
institucionais. Verificar os meios de comunicação 
adequados para atingir o público-alvo. Apresentar 
noções apuradas de estética para  contribuir na 
preparação de materiais promocionais e 
institucionais. Acompanhar a montagem dos 
anúncios para as mídias e eletrônica. Executar e 
acompanhar planos de mídia. Executar serviços de 
checagem da veiculação dos anúncios. Realizar 
contatos com veículos de comunicação, impressos 

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  
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e eletrônicos, com gráficas e outros fornecedores. 
Organizar arquivos com materiais de campanhas, 
realizadas ou não, a estar sempre atualizado. 
Apoiar os docentes em suas atividades de 
pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades 
didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial. 
Executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

Relações Públicas da 
Saúde 

SE-417 

Trabalho profissional de comunicação com a 
sociedade, em geral, ou com segmentos da 
sociedade, zelando pela transmissão e assimilação 
de mensagens de interesse geral, que reflitam 
concepções de governo local, convergentes para o 
desenvolvimento e a promoção dos indivíduos e do 
grupo social. O trabalho inclui a aplicação de 
princípios e técnicas de relações públicas, incluída 
a promoção e execução de projetos de publicidade. 
Escolaridade superior específica de comunicação, 
com habilitação em relações públicas.        

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Analista em Gestão 
de Saúde 

SE-415 

Executar atividades técnicas e administrativas no 
desenvolvimento de planejamento, programas e 
projetos de saúde, e na elaboração de propostas 
de instrumentos de administração e controle das 
ações de saúde e seus resultados, bem como 
atividades pertinentes no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

Terapeuta 
Ocupacional 

SE-414 

Trabalho técnico de nível superior que consiste na 
prevenção, diagnóstico e reabilitação psicomotora 
e outras atividades previstas no padrão funcional 
de cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.    

20 horas semanais 

Vencimento de R$1.416,85, 
mais gratificação SUS referente 
a Lei nº 2.886/96 de R$ 70,84, 
totalizando R$1.487,69  

 
GRUPO OCUPACIONAL III – ASSISTENTE DA SAÚDE 
 

CARGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JORNADA DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO INICIAL 

Fiscal Sanitário SE-303 
Trabalho de fiscalização de atividades, locais e 
ambientais para se detectarem situações ou 

30 horas semanais 
Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
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comportamentos individuais ou de grupos, nocivos 
à saúde coletiva. A classe inclui: fiscalização e 
inspeção de áreas de risco para saúde púbica; 
coleta de material para análise em laboratório; 
campanhas de levantamento de vetores; 
participação em campanhas de vacinação e 
controle e combate a vetores e roedores; lavratura 
de autos de infração e de coleta de amostra, 
termos e intimação e multas; elaboração de 
relatórios de inspeção, fiscalização, avaliação e 
laudos, entre outros procedimentos; palestras de 
educação sanitária; participação em cursos de 
treinamentos e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.       

nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Oficial de Apoio da 
Saúde 

SE-301 

Trabalho técnico de nível médio que consiste em 
organizar e executar ações de apoio administrativo 
nas unidades assistenciais e administrativas nas 
áreas de recursos materiais; recursos humanos; 
atividades de escritório; recepção, orientação e 
encaminhamento de pacientes a serviços de 
saúde e outras atividades previstas no padrão 
funcional de cada posto de trabalho conforme 
decreto específico.     

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico em 
Contabilidade da 

Saúde 
SE-320 

Trabalhos contábeis, incluídos levantamento de 
dados, exame e classificação de documentos, 
elaboração de balancetes e demonstrativos, 
análise contábil; elaboração e análise de relatórios 
de contabilidade.   

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico em Higiene 
Dental 

SE-310 

Atendimento clínico preventivo, 
complementarmente ao trabalho de cirurgião 
dentista, em Unidade de Tratamento Dentário. O 
trabalho inclui: tomadas radiográficas e revelação; 
trabalho educativo, junto ao paciente; supervisão 
eventual de atividades coletivas de sub-
programas; colaboração em levantamentos 
epidemiológicos; manipulação  de materiais e 
instrumental; higienização bucal supervisionada; 
fluoterapia; limpeza e desinfecção de materiais, 

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 
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instrumental e do ambiente; participação de 
avaliação de programas e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.             

Técnico de 
Informática da 

Saúde 
SE-319 

Elaboração e atualização de programas de 
computação, com base em projetos de sistemas 
fornecidos por analista. O trabalho inclui, 
observados os princípios e técnicas de informática, 
observados os diferentes processos operacionais. 
Elaboração e edição de textos, planilhas e bancos 
de dados, segundo as regras de informática, 
incluídos os softwares e suporte técnico.   

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico de 
Laboratório 

SE-308 

Realizar exames de sangue, urina e fezes, entre 
outros, em laboratório clínico, integrando a equipe 
multiprofissional, e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.  

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico de Nutrição SE-312 

Planejamento e supervisão da execução dos 
serviços ou programas de nutrição, sob orientação 
e controle de nutricionista. O trabalho inclui o 
planejamento e a execução de campanhas 
educativas, em matéria de nutrição, e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.     

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico em Prótese 
Dental 

SE-314 

Trabalho de preparação de peça dentária de 
substituição. O trabalho inclui: manipulação de 
materiais, no preparo de peças; confecção de 
modelos e adaptação às condições do paciente e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.   

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico de Raio-X SE-309 

Realizar exames de RX em pacientes sob 
supervisão. O trabalho inclui, sob os cuidados de 
praxe: revelação de radiografia e verificação da 
qualidade da chapa, para renovação do 
procedimento, se for o caso; organização e 
manutenção de cadastros dos pacientes; limpeza 
e conservação do equipamento do setor, 

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 
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cumprindo-se todos os procedimentos relativos à 
câmara escura; participação na equipe 
multiprofissional, para atendimento integral ao 
paciente e outras atividades previstas no padrão 
funcional de cada posto de trabalho conforme 
decreto específico.      

Técnico de 
Segurança do 

Trabalho 
SE-317 

Fiscalização e controle das condições ambientais 
em que se desenvolve trabalho de produção, 
extração, armazenamento, transporte e manuseio 
de substâncias e produtos, incluindo o 
funcionamento de máquinas e equipamentos, para 
se detectarem riscos para a saúde do trabalhador 
em instituição pública ou privada. O trabalho 
implica: avaliação das condições ambientais de 
trabalho, lavratura de autos de infração, de coleta 
de amostras, embargos ou interdição, intimação e 
multas, elaboração de relatórios ou laudos de 
vistoria e avaliação, entre outros procedimentos e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.      

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico em EEG SE-305 

Preparar, executar e encaminhar exames de 
eletroencefalografia e outras atividades previstas 
no padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.  

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

Técnico em 
Enfermagem 

SE-304 

Trabalho auxiliar de nível técnico, que consiste em 
atividades atribuídas à equipe de enfermagem, 
cabendo-lhe: assistir ao enfermeiro nas suas 
atividades específicas; executar atividades de 
assistência de enfermagem, excetuadas as 
privativas do enfermeiro; participar da 
programação da assistência de enfermagem; 
participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar; participar da 
equipe de saúde e outras atividades previstas no 
padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.  
 

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 
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Técnico em 
Enfermagem do 

Trabalho 
SE-307 

Serviço de enfermagem, sob orientação de 
enfermeiro do trabalho, relacionado com o 
trabalhador encaminhado para consulta e 
tratamento individual e ações de saúde coletiva em 
unidades ambulatoriais e ambientes de trabalho, e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto 
específico.  

30 horas semanais 

Vencimento de R$655,10, mais 
gratificação SUS referente a Lei 
nº 2.886/96 de R$ 32,76, 
totalizando R$ 687,86 

 
GRUPO OCUPACIONAL II – AUXILIAR DA SAÚDE 
 

CARGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JORNADA DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO INICIAL 

Atendente de 
Consultório Dentário 

SE-202 

Trabalho elementar, instituído de complexidade, de 
atendimento a pacientes, em consultório dentário e 
ações de saúde coletiva sob supervisão. O trabalho 
inclui: tarefas de limpeza do consultório e dos 
equipamentos; organização e manutenção de 
fichários e arquivos; distribuição de material dentário 
e controle de seu consumo; instrumentação 
cirúrgica; ações educativas e de promoção da saúde 
bucal como membro da equipe multiprofissional e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto específico.        

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 

Auxiliar em 
Enfermagem 

SE-203 

Trabalho de nível médio, de natureza repetitiva, 
envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob 
supervisão, bem como a participação em nível de 
execução simples, em processos de tratamento, 
cabendo-lhe especialmente: preparar o paciente 
para consultas, exames e tratamentos; observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 
da sua qualificação; executar tratamentos 
especificamente prescritos, ou de rotina e ações 
básicas de saúde; realizar testes e proceder à sua 
leitura, para subsídio de diagnóstico; colher material 
para exames de laboratório; prestar cuidados de 
higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança; integrar a equipe de saúde; participar de 
atividades de educação e promoção da saúde 

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 
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individual e coletiva; executar os trabalhos de rotina 
vinculados à alta de pacientes; participar dos 
procedimentos pós-morte e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico.            

Auxiliar de Farmácia SE-204 

Trabalho auxiliar, instituído de complexidade, de 
recebimento, guarda, distribuição e controle da 
entrada e saída de medicamentos. A classe inclui: 
fornecimento de medicamentos, segundo as 
prescrições ou requisições, depois de devidamente 
autorizado; limpeza e conservação do ambiente da 
farmácia ou depósito, elaboração de relatórios de 
controle, observadas as instruções, e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico.       

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 

Auxiliar de 
Laboratório 

SE-205 

Trabalho de centrifugação, separação e preparo de 
material biológico, reagentes e soluções; realização 
de exames simples, sob supervisão de bioquímico; 
coloração para exames hematológicos e 
bacteriológicos; orientação a pacientes, quanto à 
solicitação e propósito de procedimentos simples e 
rotineiros, sob instruções; participação em cursos de 
capacitação de interesse do serviço; integração em 
equipe multiprofissional e outras atividades previstas 
no padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.      

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 

Motorista da Saúde SE-211 

Direção de veículos automotores, incluídos os 
utilitários, de transporte de pessoas e materiais; 
inclui-se o abastecimento, a limpeza e a 
conservação do veículo.    

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 

Operador de Rádio SE-210 

Operação de equipamento de rádio, no controle 
específico do serviço de ambulâncias, atendimento 
às situações de urgência e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho, operação de computação, conforme 
decreto específico.       
 

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 
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Recepcionista da 
Saúde 

SE-212 

Recepção e atendimento a pessoas, do público 
interno ou externo, buscando identificá-las e 
encaminhá-las aos órgãos competentes; 
atendimento a ligações telefônicas.     

30 horas semanais 

Vencimento de R$433,74, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 21,69, totalizando R$ 
455,43 

 
GRUPO OCUPACIONAL I – AGENTE DA SAÚDE 
 

CARGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JORNADA DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO INICIAL 

Agente de 
Higienização de 

Saúde 
SE-101 

Trabalho prático, elementar e rotineiro, de limpeza 
de ambientes em que ocorram ações de 
atendimento a pacientes, em unidade ambulatorial 
ou hospitalar e outras atividades previstas no padrão 
funcional de cada posto de trabalho conforme 
decreto específico. O trabalho envolve a 
observância de regras objetivas de assepsia, sob 
fiscalização direta.     

30 horas semanais 

Vencimento de R$356,66, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 17,83, totalizando R$ 
374,49 

Auxiliar de Cozinha SE-102 

Trabalho auxiliar de cozinha, em unidade hospitalar. 
O trabalho envolve, basicamente, limpeza do 
ambiente e dos utensílios e tarefas auxiliares, no 
preparo de alimentação e outras atividades previstas 
no padrão funcional de cada posto de trabalho 
conforme decreto específico.   

30 horas semanais 

Vencimento de R$356,66, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 17,83, totalizando R$ 
374,49 

Copeiro SE-103 

Trabalho auxiliar de distribuição de dietas, 
recolhimento de utensílios utilizados na distribuição 
das dietas, higienização de utensílios e 
equipamentos da copa e lactário, elaboração de 
preparações previamente requisitadas pela seção de 
nutrição e dietética e lactário, preparar as refeições 
para outras unidades da rede quando solicitadas e 
outras atividades previstas no padrão funcional de 
cada posto de trabalho conforme decreto específico. 

30 horas semanais 

Vencimento de R$356,66, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 17,83, totalizando R$ 
374,49 

Cozinheiro SE-105 

Trabalho específico de preparo de refeições e 
lanches, em unidade hospitalar. A classe envolve a 
observância de prescrições de dieta, sob orientação 
e fiscalização de nutricionista e outras atividades 
previstas no padrão funcional de cada posto de 

30 horas semanais 

Vencimento de R$356,66, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 17,83, totalizando R$ 
374,49 
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trabalho conforme decreto específico.  

Guarda Patrimonial SE-106 

Guarda o patrimônio público municipal. 

30 horas semanais 

Vencimento de R$356,66, 
mais gratificação SUS 
referente a Lei nº 2.886/96 de 
R$ 17,83, totalizando R$ 
374,49 

 
OBS.: TODOS OS CARGOS DESCRITOS ACIMA, DEPENDENDO DO LOCAL DE TRABALHO E FUNÇÃO DESEMPENHADA, (CONFORME 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFCA) E APÓS AVALIAÇÃO SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO TERÃO DIREITO AO 
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.  
 
 
 
 

ANEXO II – ESPEFICICAÇÕES DOS CARGOS 
 

QUADRO SETORIAL DA EDUCAÇÃO 
 

CARGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JORNADA DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO INICIAL 

PEDAGOGO 

 
EE 801 

 

Exerce atividade profissional de nível superior no 
campo da Pedagogia; planeja e coordena reuniões 
de pais e professores; coordena o processo de 
capacitação permanente dos professores nas 
escolas; seleciona e organiza material didático-
pedagógico; participa da elaboração do calendário 
escolar e do horário de aula; coordena o processo 
de organização das turmas; verifica e acompanha 
continuamente o rendimento dos alunos e das 
classes; participa dos conselhos de classe; 
acompanha e orienta estagiário; cientifica a direção 
sobre o andamento das atividades e problemas 
encontrados. 
 

20h /semanais 

 
 
 
 

R$ 1.416,85 

PROFESSOR II – 
Língua Portuguesa 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental; 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 

20h /semanais 

 
 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
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aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

regência) 

 
PROFESSOR II - 
Matemática 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamenta;l 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 
 
 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II - 
Ciências 

EE 601 
 

 
Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental; 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II - 
Geografia 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental; 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II - 
História 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 
 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II – 
Língua Estrangeira - 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental 
colabora com a formação técnica e humana dos 

20h /semanais 
 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 



 
 
 

 

 

28 

Inglês alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

regência) 

 
PROFESSOR II – 
Língua Estrangeira - 
Espanhol 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II – 
Educação Física 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II - Arte 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 
PROFESSOR II – 
Educação Religiosa 

EE 601 
 

Presta trabalho qualificado de magistério de 5ª a 8ª 
série do 1º grau, no campo do ensino fundamental 
colabora com a formação técnica e humana dos 
alunos; planeja, prepara e ministra aulas; elabora e 
aplica avaliações; faz a escrituração dos diários de 
classe; participa de reuniões, conselhos de classe 
e cursos de atualização. 

20h /semanais 

 
 
R$ 987,94 + 20% (incentivo à 
regência) 

 


