
ANEXO I - CONTINUAÇÃO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 

CARGO/FUNÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Administrador 
Realizar supervisão, programação, coordenação ou execução 
especializada em grau de maior complexidade, referente a estudos, 
pesquisas, análises e projetos a respeito de administração de pessoal, 
material, orçamento, organização, métodos e planejamento.   

Advogado 

Possuir cultura jurídica e capacidade de análise e síntese de fatos em 
face da norma legal vigente para promover as defesas judiciais e 
administrativas da FMS de Niterói, além de representá-la e 
assisti-la judicialmente, inclusive em audiências e sustentações em 
todas as instâncias e tribunais, ministério público e outras repartições 
públicas, e proceder pareceres jurídicos em processos administrativos. 

Analista de Sistemas 
Computacionais 

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando 
requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, 
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados, prestar 
suporte técnico ao cliente e treiná-lo, elaborar documentação técnica; 
estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para 
ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática. 

Assistente Social 

Planejar, supervisionar, desenvolver, coordenar e avaliar planos, 
programas e projetos nas áreas de atuação profissional (saúde, 
seguridade e outros); elaborar e executar programas de assistência e 
apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e 
integração na comunidade. 

Biblioteconomista 
Realizar atividades abrangendo planejamento, coordenação e execução 
especializada da seleção, classificação, registro, guarda e destinação 
dos acervos documental, bibliográfico e jurídico da FMS de Niterói. 

Biólogo 

Supervisionar, coordenar, programar, orientar e executar atividades, 
estudos, métodos e técnicas de controle em análises clínicas, de média 
e alta complexidade, zoonoses e ambiental; assumir responsabilidade 
técnica na respectiva área e junto ao respectivo Conselho de Classe, a 
critério da FMS de Niterói e de acordo com a necessidade do serviço. 

Cirurgião-Dentista – 
Clínico Geral 

Realizar atendimento odontológico, periodontia básica, endodontia 
pediátrica, ortodontia (diagnóstico), dentística, semiologia, patologia 
bucal, cirurgia oral menor; dar assistência bucodentária aos 
estabelecimentos psiquiátricos e atuar na área de prevenção 
odontológica. 

Cirurgião-Dentista – 
Bucomaxilofacial 

Desenvolver atividades que se destinam à cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofacial, com conhecimentos em fixação rígida e experiência na 
especialidade em emergência. 

Cirurgião-Dentista – 
Endodontista 

Desenvolver atividades que se destinam a preservação do dente por 
meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das 
alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares; executar 
procedimentos conservadores da vitalidade pulpar, procedimentos 
cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares, procedimentos cirúrgicos 
para-endodônticos e tratamento dos traumatismos dentários. 

Cirurgião-Dentista – 
Periodontista 

Desenvolver atividades que se destinam ao estudo, diagnóstico, 
prevenção e tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à 
promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal. 

Comunicador Social 
Manter a boa imagem da instituição, divulgar suas ações e fazer a 
ligação entre os meios de comunicação e as autoridades de saúde; 
cobrir e divulgar eventos e campanhas específicas de Saúde Publica. 

 
 
 



ANEXO I - CONTINUAÇÃO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 

 
CARGO/FUNÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

Contador 
Realizar atividades de supervisão, coordenação ou execução 
especializada, em grau de maior complexidade, relativas à contabilidade 
e à administração financeira e patrimonial, empreendendo balancetes, 
balanços, registros e demonstrações contábeis. 

Economista 

Realizar atividades de planejamento, supervisão, coordenação e 
execução, em grau de maior complexidade; elaborar relatórios relativos a 
pesquisas e análises econômicas nacionais e internacionais a respeito 
de comércio, indústria, finanças, abastecimento, estruturas patrimoniais 
e investimentos nacionais ou estrangeiros. 

Enfermeiro 

Planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando 
processos de rotina ou específicos para possibilitar a promoção, 
proteção e recuperação da saúde individual e coletiva; participar do 
programa de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos, bem como da aplicação das medidas destinadas à 
prevenção de doenças; assumir responsabilidade técnica na respectiva 
área e junto ao respectivo Conselho de Classe, a critério da FMS de 
Niterói e de acordo com a necessidade do serviço.

Engenheiro Civil 

Supervisionar rotinas de recuperação e conserto de equipamentos 
médico-hospitalares; especificar tecnicamente equipamentos de uso 
médico e hospitalar; planejar a aquisição / desativação de equipamentos; 
acompanhar a elaboração de contratos para aquisição, bem como os 
procedimentos de recebimento e instalação de equipamentos novos. 

Farmacêutico 

Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos 
alopáticos: processo de planejamento, aquisição, manipulação, 
recebimento, armazenagem, controle de estoque e de qualidade, e de 
distribuição, farmacovigilância; atuar nas áreas de análises toxicológicas, 
produção e controle dos domissaniantes; realizar o controle e avaliação 
e emitir pareceres sobre matéria de interesse da área; orientar e executar 
atividades de vigilância sanitária referentes principalmente a farmácias, 
farmácias de manipulação, ervanários, drogarias, farmácias homeopáticas, 
dispensários de medicamentos e outros estabelecimentos que 
comercializem, distribuam, armazenem ou transportem medicamentos, 
kits diagnósticos, correlatos e congêneres; assumir responsabilidade 
técnica na respectiva área e junto ao respectivo Conselho de Classe a 
critério da FMS de Niterói e de acordo com a necessidade do serviço. 

Farmacêutico-
Bioquímico 

Realizar atividades de supervisão, programação, gerência, coordenação 
ou execução de trabalhos relativos a métodos e técnicas de produção, 
controle e análise clínica e toxicológica; orientar e executar atividades de 
vigilância sanitária referentes principalmente a serviços de laboratórios de 
análises clínicas e postos de coleta, estabelecimentos que comercializem, 
distribuam, armazenem kits diagnósticos, correlatos e congêneres; 
assumir responsabilidade técnica na respectiva área e junto ao respectivo 
Conselho de Classe a critério da FMS de Niterói e de acordo com a 
necessidade do serviço. 

Fisioterapeuta 
Desenvolver atividades de supervisão, coordenação, programação ou 
execução especializada, referente a trabalhos relativos à utilização de 
métodos e técnicas fisioterápicas, para a reabilitação física do indivíduo. 
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Fonoaudiólogo 

Identificar, juntamente com a equipe médica, problemas ou deficiências 
ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação, e fazendo o treinamento fonético de dicção e empostação de 
voz dos pacientes; realizar atendimento nas unidades de saúde da rede 
e domicílios; desenvolver trabalhos que possam aperfeiçoar e/ou 
reabilitar os órgãos do aparelho fonador, observando as condições 
auditivas periférica e centrais, vestibulares, cognitivas, orofaciais, na 
linguagem oral e escrita, fala, fluência, voz e deglutição; executar outras 
atividades correlatas.

Nutricionista 

Realizar atividades de supervisão, coordenação, programação e 
execução especializada, referente a trabalhos relativos à educação 
alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos ou coletividades; realizar 
atividades de pesquisas e educação em saúde; desempenhar atividades 
de vigilância sanitária na área de alimentos, principalmente da área 
hospitalar (cozinha hospitalar, lactários, alimentação enteral) e serviços 
de alimentação de maneira geral. 

Psicólogo 

Realizar atendimento na área de Psicologia, acompanhar pacientes e 
executar atividades de supervisão e coordenação, relativas ao estudo do 
comportamento humano e da dinâmica da personalidade, com vistas à 
orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual; planejar, 
programar, coordenar e desenvolver projetos de capacitação de recursos 
humanos (educação continuada e educação permanente). 

Sanitarista 

Coordenar, planejar, programar, orientar e executar ou fazer executar, 
sob sua supervisão direta, atos no campo de vigilância epidemiológica, 
sanitária e ambiental; participar de atividades de educação em saúde; 
participar do desenvolvimento tecnológico e da gestão, planejamento e 
desenvolvimento institucional. 

Terapeuta Ocupacional 

Atuar na supervisão, coordenação, programação ou execução 
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos relativos à 
utilização de métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, para a 
reabilitação física e mental do indivíduo; elaborar diagnóstico e conduzir 
tratamentos em unidades de atendimento apropriadas; atuar em estreita 
colaboração com os demais profissionais de carreira afins. 

Médico 
Anatomopatologista 

Realizar diagnóstico anatomopatológico macro e microscópico de 
biópsias e espécimes cirúrgicos, e diagnóstico intra-operatório através de 
exames por congelação, bem como supervisionar os serviços técnicos 
em sua área especializada de atuação. 

Médico 
Anestesiologista 

Verificar exames e condições gerais dos pacientes no pré-operatório; 
responsabilizar-se pelo ato anestésico-cirúrgico durante a intervenção 
cirúrgica e no pós-operatório; monitorar as condições gerais do paciente 
e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico 
Angiologista/Cirurgião 

Vascular 

Realizar atendimento de pacientes portadores de patologia de origem 
arterial, venosa e linfática, incluindo assistência clínica e tratamento 
cirúrgico, e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuicões pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Auditor Analisar o faturamento da rede SUS; proceder a auditorias analíticas 
e/ou operacionais na rede SUS. 
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Médico Cardiologista 

Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Cirurgião Geral 

Realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência, 
desempenhando funções da medicina preventiva e curativa; atendimentos, 
exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem 
como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Cirurgião 
Plástico 

Realizar consultas, exames físicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo 
com a especialidade. 

Médico Citopatologista 

Realizar estudo de material colhido para biópsia, através de exames 
microscópicos, fazer diagnósticos de doenças, verificando alterações das 
células/tecidos, emitindo laudos e pareceres; assumir responsabilidade 
técnica na respectiva área e junto ao respectivo Conselho de Classe a 
critério da FMS de Niterói e de acordo com a necessidade do serviço. 

Médico Clínico Geral 

Executar procedimentos buscando a prevenção primária, definida como 
a promoção da saúde e a prevenção da ocorrência de enfermidades ou 
profilaxia; a prevenção secundária, definida como a prevenção da 
evolução das enfermidades ou execução de procedimentos diagnósticos 
ou terapêuticos; e a prevenção terciária, definida como prevenção da 
invalidez ou reabilitação dos enfermos. 

Médico Clínico Geral / 
Urgência e Emergência 

Atuar em unidades de pronto atendimento, no tratamento e 
acompanhamento de pacientes em situação de urgência e emergência, e 
em condições físicas e patológicas que necessitem de cuidados, 
realizando procedimentos para manutenção de funções vitais e, se 
necessário, referenciar para atendimento de maior complexidade. 

Médico 
Gastroenterologista 

Realizar atendimento na área de endoscopia digestiva; desempenhar 
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Geriatra 
Executar trabalhos no âmbito da medicina com compreensão das 
doenças prevalecentes no envelhecimento e seu tratamento; possuir 
competência para gerenciar a assistência ao idoso no âmbito domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar.

Médico Ginecologista e 
Obstetra 

Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia; desempenhar 
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, 
bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Hematologista 

Realizar atendimento na área de hemoterapia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
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Médico Homeopata 

Realizar avaliação clínica (anamnese, exame físico, solicitação de 
exames complementares) e diagnóstico clínico-homeopático seguidos, 
se necessário, de prescrição de medicamentos homeopáticos; participar 
de atividades de planejamento e execução das ações de promoção, 
educação em saúde e prevenção.

Médico Infectologista 
Prestar atendimento nas áreas hospitalar e clínica, na vigilância em 
saúde, no diagnóstico e enfrentamento das epidemias, no estudo das 
doenças emergentes e reemergentes, entre outras frentes. 

Médico Intensivista 

Realizar ações na área de atendimento intensivo; desempenhar funções 
da medicina preventiva e curativa; realizar consultas, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como  
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Neurologista 

Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Ortopedista 

Realizar atendimento na área de ortopedia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Pediatra 

Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Pediatra / 
Urgência e Emergência 

Atuar em unidade de pronto atendimento, no tratamento e 
acompanhamento de pacientes menores de 18 anos, em situação de 
urgência, e em condições físicas e patológicas que necessitem de 
cuidados, realizando procedimentos para manutenção de funções vitais 
e, se necessário, referenciar para atendimento de maior complexidade. 

Médico Psiquiatra 

Realizar atendimento na área de psiquiatria; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Psiquiatra / 
Urgência e Emergência 

Realizar atendimento na área de urgência Psiquiátrica e realizar 
intervenções clínicas em situações de crise; solicitar exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Médico Radiologista 
Realizar diversos exames de imagens e execução de laudos – raios-X 
simples e contrastado, mamografia, ultrassonografia, tomografia 
computadorizada e ressonância nuclear magnética. 

Médico Socorrista 

Realizar ações de pronto atendimento, urgência e emergência, 
regulação e intervenção; realizar consultas, exames, diagnóstico, 
terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 
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Médico Veterinário 

Exercer atividades de vigilância ambiental em saúde, de controle de 
zoonoses, de doenças transmissíveis (infecciosas e parasitárias) e de 
veiculação hídrica; orientar e executar ações de vigilância sanitária na 
área de alimentos, serviços veterinários e produtos veterinários, e outros 
serviços e produtos sujeitos à regulação pela Vigilância Sanitária; 
promover ações de assistência, controle populacional animal e exames 
de laboratório vinculados às zoonoses.

Médico Urologista 
Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e/ou 
cirúrgica) nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema 
urogenital, tumores do trato geniturinário, reprodução e disfunção sexual 
masculina e DST. 

Assistente 
Administrativo 

Executar tarefas auxiliares de administração em geral de relativa 
complexidade; programar, orientar e controlar as atividades de 
recebimento e guarda de materiais e sua distribuição; executar a 
digitação de dados e informações; executar tarefas contábeis auxiliares 
de conferência, classificação, registro e emissão de documentos; 
executar atividades auxiliares pertinentes à área administrativa, jurídica 
e financeira. 

Programador de 
Computador 

Executar as atividades relacionadas com a programação, análise e 
crítica de programas de computação eletrônica de dados; oferecer 
suporte aos processos de informatização e participar de processos de 
treinamento de pessoal na área. 

Técnico de 
Contabilidade 

Executar escrituração, classificação, conciliação, balanços, balancetes e 
outras atividades contábeis, de acordo com o plano de contas; verificar e 
conciliar receitas e despesas; elaborar e providenciar relatórios 
específicos extraídos do sistema contábil; atuar em equipe 
multiprofissional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas ao cargo. 

Técnico de 
Enfermagem 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas 
e outros estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e 
domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro; organizar o ambiente de 
trabalho; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança. 

Técnico de Higiene 
Dental 

Auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos; executar 
as etapas relativas à esterilização de instrumentais; executar qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições inerentes ao cargo e à área. 

Técnico de 
Imobilização 
Ortopédica 

Executar tarefas como contenção, imobilização, colocação e retirada de 
aparelho gessado e tala gessada, infiltrações, tudo sob prescrição, 
orientação e supervisão médica; executar demais tarefas afins e 
correlatas. 

Técnico de Laboratório 
– Análises Clínicas 

Realizar atividades de natureza repetitiva, envolvendo orientação e 
execução qualificada, de trabalhos de laboratório relativos a 
determinações, transporte de material biológico, dosagens, análises 
bacteriológicas, hematológicas, bacterioscópicas e químicas em geral; 
realizar análises em geral para fins de diagnóstico complementar; 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área, obedecendo as 
normas de biossegurança. 
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Técnico de Laboratório 
– Histologia 

Desenvolver atividades de natureza repetitiva, envolvendo orientação e 
execução qualificada, de trabalhos de laboratório relativos a 
determinações, transporte de material biológico, dosagens, análises 
bacteriológicas, hematológicas, bacterioscópicas, químicas em geral e 
anatomia patológica; realizar análises em geral para fins de diagnóstico 
complementar; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área, 
obedecendo as normas de biossegurança. 

Técnico de Laboratório 
– Hemoterapia 

Desenvolver atividades de natureza repetitiva, envolvendo orientação e 
execução qualificada, de trabalhos de laboratório relativos a 
determinações, transporte de material biológico, dosagens, análises 
bacteriológicas, hematológicas, bacterioscópicas e químicas em geral; 
realizar análises em geral para fins de diagnóstico complementar; 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área, obedecendo as 
normas de biossegurança. 

Técnico de Radiologia 

Executar atividades de natureza repetitiva, envolvendo trabalhos de 
operação qualificada, sob supervisão, verificação e aferição de 
equipamentos de radiodiagnóstico e radioterapia, empregados na 
medicina e odontologia, compreendendo, ainda, controle da 
radioproteção e orientação de equipes auxiliares. 

Agente Administrativo 
Executar, sob supervisão direta, tarefas rotineiras de apoio 
administrativo, tais como digitação, arquivamento, protocolo, 
organização de documentos e recepção. 

Agente de Controle de 
Zoonoses 

Visitar diariamente imóveis e logradouros, identificando, corrigindo e 
controlando fatores ambientais, como focos de vetores e roedores, 
água, solo, ar; manipular e aplicar larvicidas, inseticidas e raticidas; 
coletar amostras de água; manejar animais (contenção e aplicação de 
vacinas e medicamentos) sob supervisão; interagir com a população 
transmitindo, de uma maneira clara e segura, mensagens, informações 
e conhecimentos relativos a prevenção, controle e eliminação de 
zoonoses, doenças de transmissão vetorial e outras questões 
relacionadas ao ambiente, como solo, água e ar. 

Artífice de Manutenção Prestar serviços nas áreas de conservação e manutenção predial. 

Auxiliar de Laboratório 

Lidar com equipamentos específicos (autoclave, estufas, centrifugadores 
etc); preparar ambiente para execução de exames; possuir 
conhecimentos em atividades de conferência de material, limpeza e 
esterilização; organizar o trabalho, observar as normas e procedimentos 
técnicos de biossegurança. 

Motorista 

Dirigir veículos de passeio, caminhonetes, caminhões e ambulâncias; 
observar e aplicar as normas do Código de Trânsito Brasileiro e de 
direção defensiva; manter a segurança das pessoas e proteger as 
cargas transportadas; zelar pela prevenção, manutenção e limpeza dos 
veículos sob sua responsabilidade; elaborar relatórios de avarias; 
preencher planilhas relacionadas à sua rotina diária. 

Auxiliar de Operação 
de Serviços de Saúde 

Executar, sob supervisão, trabalhos administrativos, conferência de 
documentos, distribuição interna de processos, arrumação e 
acondicionamento de materiais, serviço de circulação de documentos 
oficiais, recepção e procedimentos de baixa complexidade. 
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