
 

RATIFICAÇÃO Nº. 01 

 

O Prefeito Municipal de COCAL DOS ALVES, OSMAR DE SOUSA VIEIRA, no uso 

de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento e esclarecimento dos 

interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital do Teste Seletivo Simplificado nº 

01/2021. (ALTERAÇÃO: Especificações sobre as Microáreas e Requisitos para as Vagas 

de Agente de Comunitário de Saúde, Especificações sobre as atribuições dos cargos 

oferecidos Pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SMAS). 

1. Micros áreas e Requisitos para as Vagas de Agente de Comunitário de Saúde; 

 

 

 

 

 

1.1 – As vagas para contratação imediata e formação de Cadastro de Reserva dos 

Agente Comunitários de Saúde – ACS são referente a Microárea 05 – Baixa 

do Salgado e Salgado (com uma vaga + Cadastro de Reserva) 

 

1.2  A Microárea 01 – Baixão de Cima (com uma vaga + Cadastro de Reserva); 

 

1.3  – Para concorrer as vagas para contratação imediata e formação de Cadastro 

de Reserva dos Agente Comunitários de Saúde – ACS é necessários os 

requisitos previstos no Edital do Teste Seletivo Simplificado nº 01/2021 

somados com a comprovação de residir na área de atuação da presente vaga 

desde a data de publicação do edital;  

 

 

 

 

 

 

Microárea  Área de Atuação 

05 Baixa do Salgado, Salgado 

10 Pitombeira de Cima 

02 Centro 

01 Baixão de Cima 

03 Centro 



 

ANEXO IX 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES – PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Agente Comunitário de Saúde - I - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 

definida, a microárea; II - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 

atualizados; III - orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; IV - 

realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; V - acompanhar, por meio 

de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão 

ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade 

de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como 

referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; VI - desenvolver ações que busquem a 

integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características 

e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

VII - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 

vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 

nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, 

entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; e 

VIII - estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas 

de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou 

de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 

implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe. 

É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde que 

vinculadas às atribuições acima. 

Microárea  Área de Atuação 

05 Baixa do Salgado, Salgado 

10 Pitombeira de Cima 

02 Centro 

01 Baixão de Cima 

03 Centro 

 

Agente de Combate a Endemias - Realizar bimestralmente o reconhecimento geográfico (RG) 

de sua área; Orientar as famílias sobre a forma correta de prevenção da Dengue e outras endemias; 

Orientar a população sobre quais os sintomas da Dengue e dos riscos da automedicação; Orientar 

a população a procurar assistência nas unidades de saúde do município; Desenvolver ações de 

educação e vigilância à saúde nas escolas; Realizar trabalho bimestral de Levantamento de Índice 

Larval (LIA); Realizar trabalho quinzenal nos Pontos Estratégicos (PE) para busca e eliminação 

dos focos do Aedes aegypti; Realizar vistoria em todos os imóveis do município para avaliação, 

busca, tratamento e eliminação dos focos do Aedes aegypti; Realizar bloqueio com bomba UBV 



 
Costal em pontos estratégicos (pneus e outros materiais pesados); Remoção de materiais pesados 

(pneus, latas etc); Outras atribuições definidas em convênio, regulamento, regimento interno ou 

emanadas do poder hierárquico interno. 

Enfermeiro (a) para o Programa Humaniza Capacitando - Executar as tarefas editadas no 

respectivo regulamento da profissão; executar, no nível de suas competências, ações de 

assistência básica de vigilância em saúde nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, 

ao trabalhador e ao idoso; realizar visitas domiciliares com a finalidade de monitorar a situação 

de saúde das famílias; desenvolver ações para a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço 

de saúde; adotar a estratégia da Promoção da Saúde como eixo articulador de suas ações; discutir 

de forma permanente, junto à equipe e comunidade a realidade local e as estratégias de 

transformação conjunta; planejar, organizar e avaliar a atuação da equipe e seu impacto na saúde 

local; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; acolher e integrar alunos 

junto à equipe e comunidade. 

Enfermeiro (a) para Programa Saúde da Família - Executar as tarefas editadas no respectivo 

regulamento da profissão; executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de 

vigilância em saúde nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao 

idoso; realizar visitas domiciliares com a finalidade de monitorar a situação de saúde das famílias; 

desenvolver ações para a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Auxiliares de 

Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; adotar a 

estratégia da Promoção da Saúde como eixo articulador de suas ações; discutir de forma 

permanente, junto à equipe e comunidade a realidade local e as estratégias de transformação 

conjunta; planejar, organizar e avaliar a atuação da equipe e seu impacto na saúde local; apresentar 

relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; acolher e integrar alunos junto à equipe e 

comunidade. 

Fisioterapeuta - Supervisionar, coordenar, programar e executar atividades referentes ao 

atendimento de pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de fisioterapia. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na área quando necessário. Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, 

realizando testes musculares funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e 

movimentação de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades para identificar o nível 

de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar tratamentos de afecções 

reumáticas, osteoporose, seqüelas de acidentes vasculares, cerebrais, poliomielite, 

raquimedulares, de paralisias cerebrais motoras, neurológicas de nervos periféricos, miopatias e 

outros; Atender a amputados, preparando o colo e fazendo treinamento com próteses, para 

possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; Ensinar os pacientes exercícios 

corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções de aparelhos respiratórios e 

cardiovasculares, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais, a fim de 

promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação 

sangüínea; Proceder ao relaxamento e a aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores 

de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente para promover a descarga ou a liberação 

de agressividade e estimular a sociabilidade; Efetuar a aplicação de ondas curtas, ultra-som e 

infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; Aplicar 

massagem terapêutica, utilizando fricção, compressão e movimentação com aparelhos adequados 



 
ou com as mãos; Eleger meio terapêutico a ser utilizado mediante avaliação fisioterápica e 

diagnóstico médico; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Médicos Humaniza Capacitando - Participar do processo de territorialização e mapeamento da 

área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive 

aqueles relativos ao trabalho, e da atualização continua dessas informações, priorizando as 

situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar a escuta qualificada das 

necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e 

viabilizando o estabelecimento do vinculo; promover a mobilização e a participação da 

comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade 

que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria 

Municipal de Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 

informação na Atenção Básica e Vigilância em Saúde; participar das atividades de educação 

permanente; realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 

locais; realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas 

as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio 

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); realizar consultas de demanda 

espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, 

pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, 

quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 

referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do 

plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de 

Enfermagem, ACD e THD; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da USF; integrar equipes multidisciplinares em toda e qualquer unidade e/ou local 

determinado pela administração; desenvolver outras atividades correlatas inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

Médicos - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao 

trabalho, e da atualização continua dessas informações, priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários 

em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 

vinculo; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 

social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 

intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; garantir a 

qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde; participar das atividades de educação permanente; realizar outras ações e 

atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; realizar assistência integral 

(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 

infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos 

na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc.); realizar consultas de demanda espontânea e programada em clínica 

médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-



 
cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a 

serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, 

mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto 

pela referência; indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de 

Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; integrar equipes 

multidisciplinares em toda e qualquer unidade e/ou local determinado pela administração; 

desenvolver outras atividades correlatas inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão. 

Nutricionista Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar serviços de alimentação e 

nutrição em hospitais, unidade básica de saúde, ambulatórios, unidades educacionais e centros de 

educação infantil; realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos regulados pela vigilância em 

saúde; planejar, executar e avaliar programas para a promoção da saúde e de práticas alimentares 

saudáveis; supervisionar e fiscalizar prestadores de serviços de alimentação e nutrição nas 

unidades sob sua responsabilidade; Avaliar o estado nutricional de grupos específicos, segundo 

idade, sexo e estados fisiológicos e patológicos; Realizar assistência e educação nutricional a 

coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos; Prestar assistência dietoterápica hospitalar, 

ambulatorial, e domiciliar, prescrevendo, planejando, analisando, monitorando, avaliando dietas 

para enfermos, bem como solicitando exames laboratoriais necessário; elaborar informações 

técnicas - científicos relacionados na área de alimentação e nutrição. 

Fonoaudiólogo - Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 

técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação 

da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ ou reabilitação da fala; avaliar as 

deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e 

outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento terapêutico; programar, 

desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do 

pensamento verbalizado, orientando sobre respiração funcional, treinamento fonético, auditivo, 

organização do pensamento em palavras, visando reeducar e/ ou reabilitar o paciente; emitir 

parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica; 

participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas 

formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o 

diagnóstico e tratamento. Profissional deve estar apto para compreender, analisar e sistematizar 

teorias dos campos preventivo, clínicoterapêutico, de aperfeiçoamento e de prática 

fonoaudiológica, prevenindo, avaliando, diagnosticando e tratando os distúrbios nas áreas de 

linguagem, voz, motricidade oral e audição, executar outras atividades correlatas. 

Assistente Social - Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do 

Serviço Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e /ou participar de projetos 

de pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de 

desenvolvimento comunitário; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e 

interpretar junto à equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua família; fornecer dados 

sociais para a elucidação de diagnóstico médico e pericial; diagnosticar e tratar problemas sociais 

que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de atingirem um nível satisfatório de saúde; 

desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a recuperação da saúde da população, 

ocupando-se da aplicações sociais, culturais, econômicas, que influem diretamente na situação 



 
saúde, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; 

mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que possam 

proporcionar os benefícios necessários à população; prover, adequar e capacitar recursos humanos 

institucionais e/ou comunitários, necessários para à realização de atividade na área do Serviço 

Social; participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o 

desenvolvimento das ações de educação em saúde; executar outras atividades inerentes ao 

exercício do cargo. 

Técnico (a) de Enfermagem - Realizar atividades auxiliares de enfermagem, em unidade 

hospitalar e/ou ambulatorial, sob a supervisão de profissional da área de saúde. Preparar o 

paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever sinais e 

sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 

rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral 

e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; aplicar oxigenoterapia, nebulização, 

enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e aplicação de 

vacinas; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; efetuar o controle 

de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; colher material para exames 

laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; circular em sala de cirurgia 

e, se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção e esterilização; alimentar o 

paciente ou auxiliá-lo a alimentarse; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e 

de dependências do hospital; integrar a equipe; orientar os pacientes na pós-consulta, quando ao 

cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; executar os trabalhos de rotina 

vinculados à alta de pacientes. 

Dentista - Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 

desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas de Saúde da Família; identificar 

as necessidades e expectativas da população em relação à saúde bucal; estimular e executar 

medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal; executar 

ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência; organizar o processo de 

trabalho de acordo com as diretrizes do PSF e do plano de saúde municipal; sensibilizar as 

famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde; programar e realizar visitas 

domiciliares de acordo com as necessidades identificadas; desenvolver ações intersetoriais para a 

promoção da saúde bucal. Especificamente, realizar exame clínico com a finalidade de conhecer 

a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; realizar os procedimentos clínicos 

definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB 96 - e na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS); assegurar a integralidade do tratamento no âmbito 

da atenção básica para a população adscrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentarem 

problemas mais complexos a outros níveis de especialização, assegurando seu retorno e 

acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; realizar atendimentos 

de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever 

medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, 

pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, 

aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos 

específicos, de acordo com o plano de prioridades locais; coordenar ações coletivas voltadas para 

a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos 

para as ações coletivas; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; capacitar as 

equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; 



 
registrar na Ficha D - Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB - todos 

os procedimentos realizados. 

Técnico (a) de Saúde Bucal - Orientar os pacientes sobre higiene dental; marcar consultas; 

preencher e anotar fichas clínicas; Manter em ordem arquivo e fichário clínico; Responsabilizar-

se pela manutenção, conservação e funcionamento dos equipamentos odontológicos; Manipular 

material odontológico; preparar o paciente para o atendimento; instrumentar e auxiliar o 

odontólogo e o técnico em higiene dental junto à cadeira operatória; Executar outras atividades 

correlatas; Ficar responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental; Participar de 

atividades de educação em saúde bucal; Auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; 

Realizar o serviço de limpeza geral das Unidades Sanitárias e lavagem das roupas utilizadas nos 

procedimentos pelos profissionais da área; Recolher os resíduos de saúde e colocá-los nos 

recipientes adequados; Executar tarefas afins. 

Terapeuta Ocupacional - Executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no 

sentido de tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências 

físicas ou psíquicas; planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, 

horticultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com 

as prescrições médicas; programar as atividades diárias do paciente-AVDs, orientando o mesmo 

na execução dessas atividades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de 

capacidade funcional e sua aplicação; orientar a família do paciente e a comunidade quanto ás 

condutas terapêuticas a serem observadas para sua aceitação no meio social; prestar orientação 

para fins de adaptação ao uso de órtese e prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 

editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Digitador (a) do Programa Humaniza Capacitando - Principais componentes e principais 

funções. Memória: Funções; memória principal e auxiliar; memória virtual e memória cachê. 

Unidade de Entrada e Saída: principais funções. Periféricos. Software básico: principais funções 

dos sistemas operacionais. Área de Trabalho, Barra de tarefas e Barra de ferramentas: 

identificação do ambiente, características, configuração e uso das funcionalidades. Windows 

Explorer, Meu Computador, Meus Documentos, Documentos compartilhados, Localizar ou 

Pesquisar, Ajuda e Suporte, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes das 

janelas, menus, barras de ferramentas e ícones; saber utilizar as funcionalidades dos programas e 

aplicativos através de menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e 

pastas: copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes 

válidos de arquivos, pastas e subpastas. Identificar o ambiente, características, componentes da 

janela, funcionalidades, formatações e configurações. Identificar e saber as funcionalidades, 

configurações e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal do Word. Abrir, criar, 

configurar, formatar, imprimir e salvar um documento, utilizado menus, ícones, teclado e/ou 

mouse. Identificar, saber personalizar e utilizar os ícones das barras de Ferramentas Padrão, 

Tabelas e bordas, Formatação, Desenho, Figura e WordArt, para formatar e reconhecer a 

formatação de textos e documentos. Identificar o ambiente, características, componentes da 

janela, funcionalidades, formatações e configurações. Identificar e saber as funcionalidades, 

configurações e utilização dos menus, ícones e botões da janela principal do Excel. Definir, 

identificar e diferenciar célula, planilha e pasta. Formatar e salvar uma planilha e pasta. 

Identificar, saber personalizar e usar os ícones das barras de ferramentas Padrão, Formatação, 

Desenho, Bordas, Figura, Gráfico e WordArt, para formatar e reconhecer a formatação de textos, 



 
documentos, planilhas e tabelas. Abrir, fechar e salvar pastas e planilhas. Saber utilizar e executar 

as funcionalidades do MS Excel utilizando menus, ícones, teclado e/ou mouse. Conceituar, 

identificar, caracterizar e diferenciar Internet, e Correio Eletrônico. Identificar o ambiente, 

características, configurações e componentes da janela principal do Internet Explorer e Outlook 

Express e saber utilizar suas funcionalidades. Internet Explorer: Identificar e saber usar as 

funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas e Ajuda), 

de Ferramentas (Botões padrão e Barra de endereços), de Status, de Informações e Explorer. 

Outlook Express: identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, 

Editar, Exibir, Ferramentas, Mensagem e Ajuda), de Ferramentas e Modos de Exibição, digitação 

de informações e demandas do programa Humaniza Capacitando. 

Digitador (a) - Principais componentes e principais funções. Memória: Funções; memória 

principal e auxiliar; memória virtual e memória cachê. Unidade de Entrada e Saída: principais 

funções. Periféricos. Software básico: principais funções dos sistemas operacionais. Área de 

Trabalho, Barra de tarefas e Barra de ferramentas: identificação do ambiente, características, 

configuração e uso das funcionalidades. Windows Explorer, Meu Computador, Meus 

Documentos, Documentos compartilhados, Localizar ou Pesquisar, Ajuda e Suporte, Painel de 

Controle e Lixeira: identificar ambientes, componentes das janelas, menus, barras de ferramentas 

e ícones; saber utilizar as funcionalidades dos programas e aplicativos através de menus, ícones, 

teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, 

colar, renomear, etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos, pastas e subpastas. 

Identificar o ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades, formatações e 

configurações. Identificar e saber as funcionalidades, configurações e utilização dos menus, 

ícones e botões da janela principal do Word. Abrir, criar, configurar, formatar, imprimir e salvar 

um documento, utilizado menus, ícones, teclado e/ou mouse. Identificar, saber personalizar e 

utilizar os ícones das barras de Ferramentas Padrão, Tabelas e bordas, Formatação, Desenho, 

Figura e WordArt, para formatar e reconhecer a formatação de textos e documentos. Identificar o 

ambiente, características, componentes da janela, funcionalidades, formatações e configurações. 

Identificar e saber as funcionalidades, configurações e utilização dos menus, ícones e botões da 

janela principal do Excel. Definir, identificar e diferenciar célula, planilha e pasta. Formatar e 

salvar uma planilha e pasta. Identificar, saber personalizar e usar os ícones das barras de 

ferramentas Padrão, Formatação, Desenho, Bordas, Figura, Gráfico e WordArt, para formatar e 

reconhecer a formatação de textos, documentos, planilhas e tabelas. Abrir, fechar e salvar pastas 

e planilhas. Saber utilizar e executar as funcionalidades do MS Excel utilizando menus, ícones, 

teclado e/ou mouse. Conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar Internet, e Correio 

Eletrônico. Identificar o ambiente, características, configurações e componentes da janela 

principal do Internet Explorer e Outlook Express e saber utilizar suas funcionalidades. Internet 

Explorer: Identificar e saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, 

Favoritos, Ferramentas e Ajuda), de Ferramentas (Botões padrão e Barra de endereços), de Status, 

de Informações e Explorer. Outlook Express: identificar e saber usar as funcionalidades das barras 

de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas, Mensagem e Ajuda), de Ferramentas e Modos 

de Exibição. 

Fiscal Sanitário - A vigilância sanitária tem a missão de proteger e promover à saúde da 

população e a defesa da vida. Esse órgão é vinculado à secretaria de saúde. Os fiscais sanitários 

têm as atribuições de realizar inspeções nos diferentes estabelecimentos, apreender produtos 

vencidos, mercadoria adulterada, liberação de alvará, atendimento a denúncias, notificar os 

estabelecimentos sobre irregularidades e orientar conforme a legislação. 



 
Entrevistador do Programa Humaniza Capacitando – Realizar entrevista do formulário do 

programa Humaniza Capacitando, preencher formulários do programa Humaniza Capacitando 

através de entrevista, esclarecer ao entrevistado que as informações que constam no cadastro são 

auto declaratórias; registrar e controlar o fluxo de documentos e as rotinas de trabalho nos bancos 

de dados relativos ao Programa Humaniza Capacitando; analisar, monitorar, e arquivar processos 

decorrentes da operacionalização dos sistemas web/online relacionados ao Programa Humaniza 

Capacitando; realizar visitas domiciliares para averiguação de grupos de trabalho e/ou reuniões 

com unidades da secretaria municipal de saúde e outras entidades públicas e outras repartições, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo, sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico 

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 

município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES – PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

Assistente social para proteção social básica -   Prestar serviços sociais orientando 

indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos 

e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; Planejar, coordenar e 

avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 

(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); elaborar e implementar 

políticas que dão suporte à ações na área social; elaborar, implementar projetos na área 

social, baseados na identificação das necessidades individuais e coletivas, visando o 

atendimento e a garantia dos direitos enquanto cidadãos da população usuária dos 

serviços desenvolvidos pela Instituição; propor e administrar benefícios sociais no âmbito 

da comunidade universitária e da população usuária dos serviços da mesma; planejar e 

desenvolver pesquisas para análise da realidade social e para encaminhamento de ações 

relacionadas a questões que emergem do âmbito de ação do serviço social; propor, 

coordenar, ministrar e avaliar treinamento na área social; participar e coordenar grupos 

de estudos, equipes multiprofissional e interdisciplinares, associações e eventos 

relacionados a área de serviço social; acompanhar o processo de formação profissional 

do acadêmico por meio da viabilização de campo de estágio; articular recursos financeiros 

para realização de eventos; participar de comissões técnicas e conselhos municipais, 

estaduais e federais de direitos e políticas públicas; realizar perícia, laudos e pareceres 

técnicos relacionados a matéria especifica do serviço social; desempenhar tarefas 

administrativas inerentes a função; participar de programa de treinamento, quando 

convocado; participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 

eventos, convênios comissões e programas de ensino, pesquisa e extensão; executar 

tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 



 

informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função.     

Assistente social para proteção social especial de média complexidade - Realizar 

visitas às famílias acompanhadas pelo PAEFI; acompanhar adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e 

liberdade assistida (LA); acompanhar pessoas com deficiência, idosos (as) e suas 

famílias; acompanhar pessoas em situação de rua; organizar o plano mensal de trabalho 

sob orientação do supervisor; acolher, registrar, identificar e discutir com o supervisor 

situações que requeiram encaminhamentos para a rede, visando sua efetivação (como 

educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social); conhecer a rede intersetorial do 

município; participar das reuniões (semanais) de supervisão e formação permanente, 

compartilhando experiências e dificuldades, mantendo-se atualizado e aprofundando seus 

conhecimentos e habilidades; orientar as famílias para acesso ao CREAS e a recursos da 

rede e da comunidade, sempre que necessário.     

Assistente social supervisor do programa criança feliz - Organizar, supervisionar e/ou 

ministrar a capacitação dos visitadores; organizar o plano mensal de trabalho dos 

visitadores, com definição das famílias por visitador; supervisionar a implementação e o 

desenvolvimento das visitas domiciliares, assegurando o suporte técnico necessário;  

articular-se com o CRAS para: viabilizar a realização de atividades em grupos com as 

famílias; mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos 

visitadores, o desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das famílias; discutir 

situações que exijam a articulação com o coordenador municipal e/ou comitê municipal 

de modo a facilitar o trabalho em rede no território.    

Psicólogo (a) para proteção social básica - Executar a realização das atividades que 

compõem o PAIF (acolhida; ações particularizadas); encaminhamentos e 

acompanhamento familiar particularizado ou em grupo, de acordo com as especificidades 

socio territoriais), na área rural e em áreas de difícil acesso; desempenho da função de 

técnico de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, oferta do 

serviço de proteção social básica; acolhida, mobilização, atendimento de grupos com a 

família e comunidade com ênfase no fortalecimento de vínculo familiar e comunitário, 

acompanhar os encaminhamentos; visita domiciliar e indicadores de resultados; atender 

ao público das famílias; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das 

atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; participar 

das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-

as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho 

e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 



 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao município; realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 

Psicólogo (a) para proteção social especial de média complexidade - Executar a 

realização das atividades que compõem o PAEFI(acolhida; ações particularizadas); 

encaminhamentos e acompanhamento familiar particularizado de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e 

Liberdade Assistida (la); encaminhamentos e acompanhar pessoas com deficiência, 

idosos (as) e suas famílias; encaminhamentos e acompanhar pessoas em situação de rua; 

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras 

entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de formulação 

de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Educador (a) físico (a) - Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; 

veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à 

vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de espaços de 

inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na 

comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas 

corporais; proporcionar educação permanente em atividade físico-prático corporal, 

nutrição e saúde juntamente com as equipes do CRAS, junto ao Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos sob a forma de coparticipação, acompanhamento 

supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, 

dentro de um processo de educação permanente; articular ações, deforma integrada às 

equipes CRAS, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos 

setores da administração pública; contribuir para a ampliação da utilização dos espaços 

públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; 

supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 

equipes do CRAS na comunidade; articular parcerias com outros setores da área junto 

com as equipes e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a 

ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que 

estimulem ações que valorizem. atividade física/práticas corporais e sua importância para 

a saúde da população; outras atividades inerentes à função. 

Orientador (a) social - Atuar em trabalhos com crianças e adolescentes e idosos; 

trabalhar com os grupos de convivência e fortalecimentos de vínculos com no máximo 

30 usuários entre a faixa etária de 0 a 06 anos, 15 e 17 anos e idosos visando garantir; a 



 

segurança de convívio e promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 

em coletivos a serem ofertados através do CRAS nos turnos da manhã e da tarde; 

acompanhamento social e familiar juntamente com os técnicos de referência do CRAS; 

participar de reuniões; manter registro diário da frequência dos adolescentes, articulação 

com a rede de atendimento visando a integração dos usuários no âmbito local; facilitando 

formações de grupos; conduzir o preenchimento de vagas de acordo com as prioridades 

e critérios estabelecidos nos instrumentos normativos do serviço de convivência e 

fortalecimentos de vínculos; encaminhar ao Cadúnico os usuários e suas famílias 

admitidas no serviço socioeducativo; ofertar encontros e oficinas desenvolvidos em 

horários alternados à escola cumprimento de carga horária e ciclos conforme estipulado 

pelo programa; o orientador social é responsável, em conjunto com os facilitadores de 

oficinas, pelo planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função das demandas 

específicas dos usuários, articulando-as aos diferentes atores envolvidos no trabalho e às 

crianças e aos adolescentes do(s) grupo(s). no caso de ofertas mistas, deve, ainda, manter 

reuniões regulares com os profissionais responsáveis pelas demais ofertas, bem como 

recolher informações de frequência junto a esses profissionais. 

Visitador (a) programa criança feliz - Qualificar e incentivar o atendimento e o 

acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças 

na primeira infância inseridas no cadastro único para programas sociais do governo 

federal - Cadúnico e benefício de prestação continuada - BPC; apoiar as famílias com 

gestantes e crianças na primeira infância no exercício da função protetiva e ampliar acesso 

a serviços e direitos; estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira 

infância, em situação de vulnerabilidade e risco social, fortalecendo vínculos familiares 

e comunitários; fortalecer a presença da assistência social nos territórios e a perspectiva 

da proteção proativa e da prevenção de situações de fragilização de vínculos, de 

isolamentos e de situações de risco pessoal e social; qualificar os cuidados nos serviços 

de acolhimento e priorizar o acolhimento em famílias acolhedoras para crianças na 

primeira infância, afastadas do convívio familiar, mediante aplicação de medida protetiva 

prevista nos incisos VII e VIII do art. 101 da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

desenvolver ações de capacitação e educação permanente que abordem especificidades, 

cuidados e atenções a gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, respeitando 

todas as formas de organização familiar; potencializar a perspectiva da 

complementariedade e da integração entre serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais; fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância e ao apoio a gestantes e suas famílias. 

Digitador (a) do programa bolsa família - Realizar serviços de digitação de formulários 

do cadastro único; realizar serviços de digitação de ofícios e afins; participar de reuniões 

e capacitações do bolsa família e programas sociais; preencher formulários do cadastro 

único; atender às famílias inscritas no cadastro único; prestar informações às famílias 



 

beneficiárias e não beneficiárias do bolsa família; desempenhar atribuições afins e ter 

conhecimento de informática. 

Entrevistador (a) do programa bolsa família - Realizar entrevista do formulário 

Cadúnico; preencher formulários do cadastro único para programas sociais através de 

entrevistas; esclarecer ao entrevistado que as informações que constam no cadastro são 

auto declaratórias; registrar e controlar o fluxo de documentos e as rotinas de trabalho nos 

bancos de dados relativos ao cadastro único e programa bolsa família; analisar, monitorar 

e arquivar processos decorrentes da operacionalização dos sistemas web/online 

relacionados ao cadastro único (sistema V7) e programa bolsa família (SICON, SIBEC, 

sistema presença e PBF – DATA SUS); realizar visitas domiciliares para averiguação de 

possíveis denúncias relacionadas ao programa; fazer atendimentos no distrito e 

comunidades rurais com regularidade; arquivar em local próprio e zelar pelos formulários 

de preenchimento; manter sigilo sobre as informações prestadas pela família, conforme 

rege a ética e regras do programa; incluir ou atualizar sempre que necessário dados no 

sistema online de cadastramento; orientar os beneficiários sobre as etapas de cadastro e 

possíveis concessão de benefícios; acompanhar no sistema de benefício ao cidadão 

(SIBEC), a concessão de benefícios; informar a gestão municipal do programa qualquer 

suspeita de subdeclararão de renda ou omissão de informação de algum integrante da 

família; assessorar e acompanhar sempre que necessário as atividades que venham a ser 

realizadas pela gestão municipal do programa; participar do processo de divulgação da 

campanha de atualização cadastral e busca ativa de usuários; participar de cursos de 

atualização e aperfeiçoamento; desempenhar atividades afins. 

Advogado CREAS - Oferecer atendimento de advocacia pública; receber denúncias; 

prestar orientação jurídica aos usuários do centro de referência especializado de 

assistência social; fazer encaminhamentos processuais; proferir palestras sobre os direitos 

dos usuários do serviço; esclarecer procedimentos legais aos técnicos do serviço; 

participar de palestras informativas a comunidade; fazer estudo permanente acerca do 

tema da violência; capacitar agentes multiplicadores; manter atualizado os registros de 

todos os atendimentos; participar de todas as reuniões da equipe. Desta forma, atuar no 

desenvolvimento dos serviços conforme a tipificação socioassistencial.  

Técnico (A) Em Informática - Elaborar programas de computador, conforme definição 

do analista de informática; instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os 

usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; organizar e 

controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de 

serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc; operar 

equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha 

de dispositivos conectados; interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as 

medidas necessárias; notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de 

informática, sobre qualquer falha ocorrida; executar e controlar os serviços de 



 

processamento de dados nos equipamentos que opera; executar o suporte técnico 

necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, 

configuração e instalação de módulos, partes e componentes; administrar cópias de 

segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; executar o 

controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 

processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de 

computadores; participar de programa de treinamento, quando convocado; controlar e 

zelar pela correta utilização dos equipamentos; ministrar treinamento em área de seu 

conhecimento; auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos 

programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; elaborar, atualizar e 

manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de 

computadores; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função. 


