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MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 

Processo Seletivo para contratação por prazo determinado  
EDITAL Nº 011/2019 

Abre inscrições para o Processo Seletivo simplificado de Provas, 
destinado a contratação de pessoal por prazo determinado e 
formação de cadastro reserva para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público. 

A Senhora Claudete Gheller Mathias, Prefeita Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições torna público a abertura das inscrições do Processo Seletivo de Provas para a contratação por prazo 
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e formação de cadastro 
reserva para o provimento de vagas que vierem a ser abertas no prazo de validade da presente seleção, que 
será regido pelas normas estabelecidas no presente Edital, com base na legislação em vigor e em especial na 
Lei Complementar Municipal nº 186, de 3 de novembro de 2016.suas alterações e pelas normas estabelecidas 
neste Edital.  

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado será executado pela FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-
ECONÔMICOS – FEPESE, localizada no seguinte endereço: Campus Reitor João David Ferreira Lima, da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Trindade – Florianópolis, SC. Telefone (48) 3953-1000, 
endereço eletrônico https://fraiburgoact.fepese.org.br e-mail fraiburgoseletivo@fepese.org.br. 

1.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação irrestrita das instruções e das condições do 
Processo Seletivo Público Simplificado, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato 
alegar desconhecimento. 

1.3 O Edital do Processo Seletivo Público Simplificado, os demais comunicados e avisos aos candidatos, bem como 
a relação de inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados e todos os demais atos, serão 
publicados no sítio do Processo Seletivo Público Simplificado na Internet: https://fraiburgoact.fepese.org.br/ 
bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fraiburgo.sc.gov.br/. 

1.4 A FEPESE informará por e-mail o deferimento da inscrição, o local de prova e outras informações. Não se 
responsabilizará, no entanto, por qualquer falha na entrega de mensagens eletrônicas, causada por endereço 
eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato ou qualquer outro problema de 
ordem técnica. A comunicação por meio eletrônico é meramente informativa, devendo o candidato sempre 
consultar o site do Processo Seletivo Público Simplificado na Internet: https://fraiburgoact.fepese.org.br/ para 
verificar as informações oficiais do certame.  

1.5 O candidato, ao se inscrever, declara concordar que seus dados de identificação, os resultados das provas e a 
classificação sejam publicados no site do Processo Seletivo Público Simplificado na Internet 
https://fraiburgoact.fepese.org.br/e pelos meios e mídias que determinar a lei. 

1.6 A comprovação da escolaridade e demais exigências só será feita quando da contratação. A não apresentação, 
no local, data e horário previsto na convocação, de todos os documentos exigidos implicará a desclassificação 
do Processo Seletivo Público Simplificado e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de 
classificação.  

http://camboriuact.fepese.org.br/
mailto:fraiburgoseletivo@fepese.org.br
https://fraiburgoact.fepese.org.br/
http://www.fraiburgo.sc.gov.br/
http://camboriuact.fepese.org.br/
http://camboriuact.fepese.org.br/
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1.7 O candidato classificado no Processo Seletivo poderá ser convocado para escolha de vagas em qualquer dos 
órgãos públicos do Município de Fraiburgo. 

1.8 A aprovação e classificação no presente processo seletivo não criam direito à admissão que será realizada na 
medida das necessidades do Município e disponibilidades orçamentárias. 

1.9 O prazo de contratação será pelo prazo de até 24 meses, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 12 
meses. 

1.10 O contrato firmado extinguir-se-á, sem direito a indenizações: 

1. Pelo término do prazo contratual; 
2. Por iniciativa da Administração Pública; e  
3. Por iniciativa do contratado. 

1.11 O pessoal contratado ficará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 

1.12 O contratado fará jus recebimento do mesmo padrão inicial de vencimento previsto para o cargo público cujas 
funções desempenhará, fixado nos planos de cargos e carreiras do Poder Executivo, Autarquias e Fundações do 
Município de Fraiburgo. 

1.13 A aprovação e classificação neste Processo Seletivo Público Simplificado não assegura ao 
candidato o direito contratação imediata, que será feito de acordo com as necessidades e 
conveniência da Administração Municipal.  

1.14 A inscrição no presente Processo Seletivo Público Simplificado implica a autorização para que os dados pessoais 
do candidato, resultados das provas e classificação sejam publicados no sítio do Processo Seletivo Público 
Simplificado na Internet e por qualquer outro meio que mandar a lei. 

1.15 O conteúdo programático das provas é o constante do Anexo 1 deste Edital.  

1.16 O Cronograma de Atividades do Processo Seletivo Público Simplificado consta no Anexo 4, podendo ser 
alterado por necessidade de ordem técnica e/ou operacional. A alteração poderá ser feita sem prévio aviso, 
bastando, para todos os efeitos legais, a sua comunicação no endereço eletrônico do Processo Seletivo Público 
Simplificado: https://fraiburgoact.fepese.org.br/. 

2 ATENDIMENTO AO CANDIDATO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

2.1 A cópia do presente edital, bem como equipamentos para acesso à Internet e pessoal para orientar inscrições e 
receber documentos, estarão ao dispor dos interessados nos Postos de Atendimento em Fraiburgo e 
Florianópolis: 

Posto de Atendimento 1 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE  
Campus Reitor João David Ferreira Lima. 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 
Trindade – Florianópolis, SC. 

Horário de atendimento: dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às17h. 
Horário do último dia de inscrições: das 8h às 12h e das 13h às 15h. 

Posto de Atendimento 2 

https://fraiburgoact.fepese.org.br/
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Posto de Atendimento aos Candidatos em Fraiburgo 
Anexo à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 
Rua Arnoldo Frey, 179. - Centro - Fraiburgo, SC. 

Horário de atendimento: dias úteis, das 12h às 18h. 
Horário do último dia de inscrições: das 12h às 15h. 

2.2 O atendimento é limitado à disponibilidade de pessoal e equipamentos. Em determinados horários e dias 
poderá ocorrer a formação de filas. Nos locais de atendimento não será possível efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição.  

2.3 No atendimento presencial o candidato poderá obter acesso a equipamentos e orientação para a inscrição e 
demais atos do Processo Seletivo Público Simplificado, mas é ele o responsável pelas informações e atos 
relativos à sua inscrição e demais atos do certame. 

2.4 Quando da inscrição, o candidato fará o cadastro de uma senha para acesso à ÁREA DE ACESSO RESTRITO AO 
CANDIDATO. 

2.5 A referida senha é pessoal e intransferível e possibilitará o acesso a informações sobre o seu desempenho, 
respostas aos recursos interpostos, bem como a alteração de dados cadastrais permitidos. 

2.6 Os documentos e requerimentos exigidos, salvo expressa determinação das normas do Edital, poderão ser 
entregues: 

1. Presencialmente pelo candidato ou procurador devidamente constituído em um dos Postos de 
Atendimento, respeitados os horários de funcionamento. 

2. Pela internet, através de upload (carregamento) no site do Processo Seletivo na Internet 
https://fraiburgoact.fepese.org.br/. 

3. Via postal. 

2.6.1 Entrega pessoal ou por Procurador. Os documentos poderão ser entregues pessoalmente ou por procurador 
nos Postos de Atendimento, nos dias úteis, no horário de funcionamento informado. Os endereços são 
informados no item 2.1. No caso de entrega por Procurador este deve portar documento original válido de 
identificação e instrumento de procuração pública ou particular com fins específicos para entrega dos 
documentos relacionados ao Processo Seletivo Público Simplificado.  

2.6.2 Envio pela Internet (Upload). Para o envio de documentos pela Internet (UPLOAD), o candidato deverá: 

1. Digitalizar (escanear) os documentos que deseja transmitir e salvar o arquivo em seu 
computador, pen drive ou cartão de memória; 

2. Acessar o site do Processo Seletivo na Internet: https://fraiburgoact.fepese.org.br/; 
3. Na ÁREA DE ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO, acessar a aba “Cadastro”;  
4. Procurar, ao lado do campo do assunto a que se trata o documento, o link “Escolher arquivos”; 
5. Após a seleção dos arquivos, clicar em “Atualizar os dados”. 

2.6.3 Envio pelo correio. A remessa de documentos via postal (pelo correio) deve ser feita unicamente para o 
seguinte endereço: 

Endereço para remessa postal: 

FEPESE- Fundação de Ensino e Pesquisas Socioeconômicos 
Processo seletivo – Prefeitura Municipal de Fraiburgo 
Caixa Postal: 5067 – CEP: 88040-900 – Florianópolis, SC  

2.6.4 Recomenda-se que a documentação via postal seja enviada preferencialmente por SEDEX ou carta registrada 
com Aviso de Recebimento (AR). No caso de remessa postal, o candidato deverá providenciar a postagem com 
antecedência, pois só será examinada a documentação que for entregue à FEPESE até o último dia previsto no 

http://camboriuact.fepese.org.br/
http://camboriuact.fepese.org.br/
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Edital para a entrega presencial, mesmo que ela tenha sido postada em data anterior, valendo para fins de 
direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega da correspondência. 

2.6.5 Não são admitidas, após o término das inscrições, a complementação, a inclusão ou a substituição dos 
documentos entregues.  

3 DAS FUNÇÕES, DAS EXIGÊNCIAS DE ESCOLARIDADE,  
DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E DOS VENCIMENTOS. 

3.1 O presente Processo Seletivo Público Simplificado destina-se a formação de cadastro reserva para admissão em 
caráter temporário das seguintes Funções: 

3.1.1 Cargos com exigência de ensino fundamental 

FUNÇÃO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
FORMAÇÃO EXIGIDA VENCIMENTOS 

AGENTE OPERACIONAL 1 40 h/s Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental R$ 1.038,79 

AUXILIAR DE  
SAÚDE BUCAL 1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Registro 
na função de Auxiliar de Saúde Bucal junto ao Conselho ou Órgão 
Fiscalizador de Classe 

R$ 1.256,59 

INSTRUTOR DE  
TRABALHOS MANUAIS 

1 40 h/s 
Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental 

R$ 1.256,58 

MECÂNICO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental e Curso 
de Mecânica. 

R$ 1.843,00 

MOTORISTA 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Carteira 
nacional de habilitação tipo “D” ou superior. 

R$ 1.340,34 

OPERADOR DE  
MÁQUINAS - BRITADOR 

1 40 h/s 
Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Carteira 
nacional de habilitação nas categorias “C”, “D” ou “E”. 

R$ 1.843,00 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
MOTONIVELADORA 

1 40 h/s 
Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Carteira 
nacional de habilitação nas categorias “C”, “D” ou “E”. 

R$ 1.843,00 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
RETROESCAVADEIRA 

1 40 h/s 
Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Carteira 
nacional de habilitação nas categorias “C”, “D” ou “E”. 

R$ 1.843,00 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
ROLO COMPACTADOR 

1 40 h/s 
Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Carteira 
nacional de habilitação nas categorias “C”, “D” ou “E”. 

R$ 1.843,00 

OPERADOR DE  
TRATOR DE PNEU 

1 40 h/s 
Diploma ou certificado de conclusão Ensino Fundamental. Carteira 
nacional de habilitação nas categorias “C”, “D” ou “E”. 

R$ 1.256,58 

3.1.2 Cargos com exigência de Ensino Médio 

FUNÇÃO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
FORMAÇÃO EXIGIDA VENCIMENTOS 

AGENTE  
COMUNITÁRIO  
DE SAÚDE 

17 40 h/s 

(*)Diploma ou certificado de conclusão Ensino Médio . Residir na 
área de abrangência/ bairro em que pretende atuar, desde a data 
de abertura do Processo Seletivo. Conclusão do curso  de 
formação inicial com carga horária mínima de 40hs. 

R$ 1.250,00 

AGENTE DE  
COMBATE ÀS  
ENDEMIAS 

1 40 h/s 
(*)Diploma ou certificado de conclusão Ensino Médio. Carteira 
nacional de habilitação -no mínimo- tipo “AB”. Conclusão do curso 
de formação inicial, com carga horária mínima de 40hs. 

R$ 1.250,00 

DESENHISTA TÉCNICO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de Ensino Médio 
com Curso de Desenho Técnico ou AutoCAD.  

R$ 2.010,54 

MONITOR SOCIAL 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão Ensino Médio e carteira de 
habilitação categoria A, B ou AB. 

R$ 1.340,34 
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FUNÇÃO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
FORMAÇÃO EXIGIDA VENCIMENTOS 

TÉCNICO EM  
ENFERMAGEM 1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso médio em Técnico 
em Enfermagem e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 2.010,54 

TÉCNICO EM  
SAÚDE BUCAL 1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso médio em Técnico 
em Saúde Bucal e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 2.010,54 

(*) Escolaridade exigida pela  Lei Complementar 250/2019  

3.1.3 Cargos com exigência de Ensino Superior 

FUNÇÃO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
FORMAÇÃO EXIGIDA VENCIMENTOS 

ARQUITETO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Arquitetura  e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$5.864,08 

ENFERMEIRO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Enfermagem e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 3.350,89 

ENGENHEIRO CIVIL 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Engenharia Civil e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 5.864,08 

FARMACÊUTICO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Farmácia e registro no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional 

R$ 3.350,89 

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior em 
Farmácia com habilitação em análises clínicas, e registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

R$ 4.691,26 

FISIOTERAPEUTA 
1 30 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Fisioterapia e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 2.513,14 

FONOAUDIÓLOGO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Fonoaudiologia e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 3.350,88 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
1 20 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Medicina e registro no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional 

R$ 6.701,81 

MÉDICO CLÍNICO GERAL - 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

 

1 

 

20 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Medicina. Curso de Especialização ou Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia. Registro no órgão ou conselho 
fiscalizador do exercício profissional 

 

R$ 6.701,81 

MÉDICO PEDIATRA 

1 20 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Medicina. Curso de Especialização ou Residência Médica em 
Pediatria. Registro no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional 

R$ 6.701,81 

MÉDICO PSIQUIATRA 
 

1 
40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Medicina. Curso de Especialização ou Residência Médica em 
Psiquiatria. Registro no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional 

R$ 13.403,62 

MÉDICO DE SAÚDE  
DA FAMÍLIA 

1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Medicina. Curso de Especialização ou Residência Médica em 
Saúde da Família. Registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 17.454,37 

NUTRICIONISTA 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de Nutrição 
e registro no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional 

R$ 3.350,89 
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FUNÇÃO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
FORMAÇÃO EXIGIDA VENCIMENTOS 

ODONTÓLOGO 
1 20 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Odontologia e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 2.932,04 

ODONTÓLOGO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Odontologia e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 5.864,09 

PSICÓLOGO 
1 40 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de 
Psicologia e registro no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional 

R$ 3.350,88 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
1 30 h/s 

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior de Terapia 
Ocupacional e registro no órgão ou conselho fiscalizador do 
exercício profissional 

R$ 2.513,17 

3.2 O candidato à função Agente Comunitário de Saúde, ao se inscrever, declara residir na área de abrangência/ 
bairro em que pretende atuar, desde a data início das inscrições do presente Processo Seletivo, relacionadas no 
quadro abaixo. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

ACS Santo Antonio 

ACS Nações 

ACS Portal 

ACS Liberata 

ACS Faxinal dos Carvalhos 

Assentamento Dandara/ Assentamento Barro Preto 

ACS Rio Mansinho/ Assentamento Rio Mansinho 

ACS Roland Mayer 

ACS Campina do Cerro/ Santa Helena/ Assentamento Contestado 

ACS Vila Salete 

ACS Assentamento Butiá Verde/ Vila Reflor 

ACS Faxinal dos Domingues I e II 

ACS Gruta/ Linha Conte 

ACS Assentamento Butiá Verde II 

ACS Rio Mansinho/ Fischer 

ACS Faxinal dos Domingues 

ACS Taquaruçú de Cima 

3.3 As atribuições das funções objeto do Processo Seletivo Público Simplificado estão descritas no anexo 2 do 
presente Edital. 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Aptidão física e mental. A participação no Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada 
no prazo e nas condições estabelecidas neste edital. 

4.2 São condições para contratação: 

1. Nacionalidade brasileira ou equiparada; 
1. O gozo dos direitos políticos; 
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2. A quitação das obrigações militares e eleitorais; 
3. O nível de escolaridade exigido para o exercício da função; 
4. A idade mínima de 18 anos; 
5. Aptidão física e mental. 

4.3 As inscrições estarão abertas das 18 horas de 22 de agosto de 2019, às 15 horas de 23 de setembro de 2019, 
podendo ser efetuadas por um dos seguintes meios: 

1. Presencialmente ou por Procurador devidamente constituído em um dos Postos de Atendimento em 
Fraiburgo ou Florianópolis; 

2. Via Internet, on line, no endereço eletrônico https://fraiburgoact.fepese.org.br/. 

4.4 Os valores das taxas de inscrição são: 

1. Para as funções com exigência de curso superior: R$ 80,00 (oitenta reais); 
2. Para as funções com exigência de curso médio: R$ 60,00 (sessenta reais); 
3. Para as funções com exigência de ensino fundamental: R$ 40,00 (quarenta reais). 

 

4.5 Inscrição presencial Pessoal ou por Procurador 

4.5.1 Para efetuar a inscrição presencial o candidato ou seu Procurador, deverá seguir os seguintes passos: 

1. Comparecer ao posto de atendimento munido de documento de identidade original com foto e 
número de inscrição de Contribuinte Pessoa Física (CPF); 

2. Se Procurador, portar documento de identidade original com foto e cópia xerográfica autenticada do 
documento de identidade do candidato, além do original do instrumento Público de Procuração 
específico para realizar a inscrição no Processo Seletivo Público Simplificado. 

3. Preencher o Requerimento de Inscrição em equipamento que será disponibilizado e realizar os 
procedimentos indicados; 

4. Obter e efetivar o pagamento do boleto bancário em qualquer agência bancária, posto de 
autoatendimento ou “home banking”, preferencialmente do Banco do Brasil S.A, até a data de 
encerramento das inscrições.  

4.5.2 O atendimento presencial nos Postos de Atendimento acha-se condicionado à disponibilidade de 
equipamentos e pessoal e, em determinados momentos, principalmente nos últimos dias de inscrição, poderá 
haver a formação de filas. No último dia de inscrição só serão atendidos os candidatos que chegarem ao local 
até às 15 horas. Nos locais de inscrição não haverá atendimento bancário.  

4.6 Inscrição pela Internet 

4.6.1 Para efetivar a sua inscrição pela Internet, o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

1. Acessar o endereço eletrônico https://fraiburgoact.fepese.org.br/; 
2. Ler atentamente o edital, inteirando-se das condições do certame e certificando-se de que 

preenche todas as condições exigidas; 
3. Preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo pela Internet, imprimindo uma cópia que deve 

ficar em seu poder; 
4. Imprimir e efetivar o pagamento do boleto bancário em qualquer agência bancária, posto de 

autoatendimento ou “home banking”, preferencialmente do Banco do Brasil S.A, até a data de 
encerramento das inscrições.  

4.7 A comprovação da escolaridade e demais exigências só será feita quando da convocação para a contratação.  

4.8 A FEPESE e o Município de Fraiburgo eximem-se de qualquer responsabilidade pela eventual indisponibilidade 
ou falha dos equipamentos ou acesso à Internet.  

http://actfraiburgo.fepese.org.br/
http://camboriuact.fepese.org.br/
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4.9 Os candidatos com deficiência que tenham dificuldade de realizar a sua inscrição deverão agendar pelo 
telefone (48) 39531032- (de segunda a quinta feira, das 8h às 14h), até 13 de setembro de 2019, um horário 
especial de atendimento, informando a ajuda de que necessitam. A FEPESE disponibilizará ao candidato, 
respeitando o critério da razoabilidade, os meios e ajuda requeridos. 

4.10 É de responsabilidade de o candidato manter atualizados os endereços e números de telefone informados. 
Eventual mudança de endereço, até a data de publicação do resultado final do Processo Seletivo, deverá ser 
comunicada à FEPESE na ÁREA DE ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO, ou por correspondência eletrônica (e-
mail) enviada para: fraiburgoseletivo@fepese.org.br. Após a data de publicação do resultado final do Processo 
Seletivo Público Simplificado, deverão ser comunicadas diretamente ao Município de Fraiburgo. 

4.11 O pagamento da taxa de inscrição só deverá ser feito mediante a utilização do boleto bancário obtido, quando 
da inscrição presencial ou no endereço eletrônico: https://fraiburgoact.fepese.org.br/. No caso de perda do 
boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço. 

4.12 No caso de feriado bancário ou qualquer outro evento que suspenda o funcionamento dos estabelecimentos 
bancários no dia do vencimento do boleto bancário correspondente à inscrição, o pagamento deverá ser 
antecipado. 

4.13 O boleto da taxa de inscrição só poderá ser pago até a data do último dia de inscrições. O pagamento em data 
posterior, mesmo que seja aceito pelo estabelecimento bancário, não dará quitação do pagamento da referida 
taxa. O candidato que desejar pagar o boleto da sua inscrição pela Internet ou nas Agências Lotéricas e ou 
Postos de Autoatendimento, deverá cientificar-se que o valor pago vai ser creditado à FEPESE até o último dia 
de inscrições. 

4.14 A inscrição só será aceita quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de 
inscrição confirmar o respectivo pagamento, sendo canceladas as inscrições cuja taxa de inscrição tiver sido 
paga com cheque sem cobertura ou com qualquer outra irregularidade. 

4.15 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios 
do pagamento da taxa de inscrição. 

4.16 Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio.  

4.17 Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato para a mesma função, será considerada apenas 
a inscrição mais recente, efetivamente paga. 

4.18 É vedada a inscrição condicional, extemporânea ou por qualquer outra via não determinada neste edital.  

4.19 A FEPESE não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas e ou congestionamento 
de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos dados 
ou a impressão dos documentos solicitados.  

4.20 Será nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio, faça uso de informação ou documento falso ou 
oculte informação ou fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis. 

4.21 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e deferidas pela autoridade 
competente. O ato de homologação será divulgado no site do Processo Seletivo no endereço 
https://fraiburgoact.fepese.org.br/, onde estarão indicados o nome do candidato, o número de inscrição e a 
função para a qual está concorrendo, na data provável de 25 de setembro de 2019. No mesmo local e horário 
será publicada a relação das inscrições indeferidas. 

mailto:fraiburgo2018@fepese.org.br
http://camboriuact.fepese.org.br/
https://fraiburgoact.fepese.org.br/


Prefeitura Municipal de Fraiburgo – Processo Seletivo – Edital 011/2019 

Página 9 de 66 

5 ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  

5.1 Será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição aos candidatos doadores de sangue e de medula, 
nos termos da Lei Estadual nº 10.567/97 e sua alteração a Lei Estadual nº 17.457/ 2018. 

5.2 O candidato doador de sangue e de medula, interessado na isenção de pagamento da inscrição, seguirá as 
seguintes etapas:  

1. No Requerimento de Inscrição, o candidato deverá assinalar a opção: ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 
INSCRIÇÃO; 

2. Fazer o upload; ou entregar pessoalmente, ou por Procurador na sede da FEPESE; ou enviar por correio 
impreterivelmente até o dia 29 de agosto de 2019, documento emitido por órgão oficial ou entidade 
credenciada pela União, Estado ou Município, que comprove a qualidade de doador e- no caso de 
doador de sangue- discrimine o número e a data em que foram realizadas as doações,  não podendo ser 
inferior a 03 (três) vezes anuais. 

3. Os documentos enviados pelo correio só serão aceitos se forem entregues à FEPESE até o dia 29 de 
agosto de 2019, mesmo que tenham sido postados anteriormente. 
 

Endereço para envio pelo correio: 

FEPESE Processo Seletivo Simplificado Município de Fraiburgo - Executivo 
Pedido de isenção do valor da inscrição  
Campus Reitor João David Ferreira Lima.  
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  
Caixa Postal 5067 88040-970 -Trindade – Florianópolis, SC.  

 

5.3 O despacho aos pedidos de isenção será publicado na data constante no cronograma do Processo Seletivo 
Público Simplificado na Internet. Os candidatos que tiverem os seus requerimentos indeferidos e desejarem 
participar do Processo Seletivo deverão imprimir e pagar o boleto do valor da inscrição no prazo determinado 
pelo Edital. 

6 INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

6.1 Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, para a função 
cujas atribuições forem compatíveis com a deficiência de que seja portador. Aos candidatos com deficiência 
são reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para cada uma das funções. 

6.2 Em face do número de vagas, por e se tratar de Processo Seletivo para a formação de cadastro reserva, não há 
oferecimento de vaga imediata para pessoas com deficiência. Neste caso, será admitido 1 (um) candidato com 
deficiência, regularmente inscrito e classificado para a sexta vaga que vier a ser aberta para cada uma das 
funções/ áreas de atuação objeto do Processo Seletivo. 

6.3 Serão consideradas deficiências somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações.  

6.4  Para que sua inscrição e os pedidos de condições especiais possam ser deferidos, o candidato com deficiência 
deverá fazer o upload, ou entregar pessoalmente ou por intermédio de procurador habilitado na FEPESE ou no 
Posto de Atendimento em Fraiburgo, ou enviar pelo correio ( preferencialmente pelo Serviço de encomendas 
expressa de documentos e mercadorias – SEDEX.), até as 15 horas do último dia de inscrições, os seguintes 
documentos:  

1. Cópia do Requerimento de inscrição; 
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2. Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. 

6.4.1 Recomenda-se que a documentação via postal seja enviada preferencialmente por SEDEX ou carta 
registrada com Aviso de Recebimento (AR). No caso de remessa postal, o candidato deverá providenciar a 
postagem com antecedência, pois só será examinada a documentação que for entregue à FEPESE até o último 
dia previsto no Edital para a entrega presencial, mesmo que ela tenha sido postada em data anterior, valendo 
para fins de direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega da correspondência. 

Endereço para envio pelo correio: 

FEPESE Processo Seletivo Simplificado Município de Fraiburgo -Executivo 
Inscrição para as vagas reservadas-PCD 
Campus Reitor João David Ferreira Lima.  
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  
Caixa Postal 5067 88040-970 -Trindade – Florianópolis, SC.  

 

6.5 É facultado ao candidato com deficiência requerer: 

1. Assistência de ledor ou tradutor de Braille; 
2. Assistência de intérprete de LIBRAS; 
3. Provas e cartão resposta ampliados; 
4. Dilação do tempo para responder à prova; 
5. Adaptação da prova prática; 
6. Uso de equipamentos especiais. 

6.6 As condições especiais para a prestação das provas devem ser requeridas no espaço próprio do Requerimento 
de Inscrição. Os candidatos que necessitarem de ampliação do tempo da Prova Escrita deverão, e/ou 
adaptação da Prova Prática, além de requerer condição especial, devem entregar à FEPESE- pessoalmente, por 
upload ou pelo correio (Os documentos enviados pelo correio só serão aceitos se forem entregues à FEPESE até 
o último dia de inscrições, mesmo que tenham sido postados anteriormente) laudo médico emitido por 
especialista da área de sua deficiência, justificando a necessidade do pedido. 

6.7 Caso o candidato com deficiência necessite usar equipamentos especiais, é de sua responsabilidade a sua 
aquisição, bem como seu transporte, instalação, montagem e desmontagem. Os equipamentos especiais para 
uso dos candidatos devem ser inspecionados pela Coordenação de Prova, antes do início da prova.  

6.8 O candidato com deficiência participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições aos demais 
candidatos, no que se referem ao conteúdo das provas, critérios de aprovação, data, horário de início, local de 
aplicação e nota mínima exigida.  

6.9 Os candidatos com deficiência regularmente inscritos submeter-se-ão, quando convocados, à avaliação de 
equipe multiprofissional que terá a decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não e o grau de deficiência, capacitado ou não para o exercício da função. 

6.10 Os candidatos que se declararam no ato de inscrição com deficiência e que não atenderem plenamente a todas 
as exigências dispostas no presente edital, terão suas inscrições para as vagas reservadas indeferidas, passando 
a figurar unicamente na classificação geral dos candidatos.  

6.11 As solicitações de condições especiais serão atendidas respeitadas a legalidade e a razoabilidade.  
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7 OUTROS REQUERIMENTOS 

7.1 Candidata lactante 

7.1.1 A candidata que desejar amamentar durante a aplicação da prova deverá: 

1. Indicar esta condição especial para realizar a prova no Requerimento de Inscrição; 
2. Chegar ao local da prova com a antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa maior 

que ficará responsável pela guarda da criança.  

7.1.2 O menor e o responsável ficarão em sala especial reservada. Nos momentos de amamentação a candidata 
solicitará ao fiscal de sala que a conduza à sala reservada. O tempo destinado à amamentação não será 
descontado do tempo de duração da prova. O responsável pela criança não poderá ausentar-se da sala de 
amamentação, nem se deslocar pelos corredores, exceto quando da presença da candidata quando não poderá 
permanecer no local, manter com ela qualquer diálogo ou fazer uso de qualquer equipamento receptor ou 
transmissor de ondas eletromagnéticas. 

7.2 Benefícios da Lei 11.689/2008. 

7.2.1 Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei 11.689/2008, 
deverão entregar na FEPESE, ou fazer upload, ou enviar pelo correio até o último dia de inscrições (Os 
documentos enviados pelo correio só serão aceitos se forem entregues à FEPESE até o último dia de inscrições, 
mesmo que tenham sido postados anteriormente), cópia autenticada da certidão e ou declaração e ou 
atestado ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais 
de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 
440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008. 

8 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

8.1 O presente Processo Seletivo Público Simplificado para as funções de Instrutor de Trabalhos Manuais,  
Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas- Britador, Operador de Máquinas Motoniveladora, Operador de 
Máquinas Retroescavadeira, Operador de Máquinas Rolo Compactador e Operador de Trator de Pneu, constará 
de 2 (duas) etapas de caráter eliminatório e classificatório: 

 PRIMEIRA ETAPA: PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 

 SEGUNDA ETAPA: PROVA PRÁTICA 

8.2 O presente processo seletivo para as demais funções constará de etapa única, de caráter classificatório e 
eliminatório: 

 PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 

9 DA PROVA ESCRITA 

9.1 A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório constará da avaliação de conhecimentos teóricos e 
práticos dos candidatos mediante a aplicação de questões objetivas, cada uma delas com 5 (cinco) alternativas, 
das quais uma única será correta. 

9.2 As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada uma, estão 
dispostos nos quadros abaixo: 
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9.2.1 Prova Escrita para as funções com exigência de ensino superior: Enfermeiro/Farmacêutico/Farmacêutico 
Bioquímico/Fisioterapeuta/Fonoaudiólogo/Médico Clínico Geral/Médico Clínico Geral- Ginecologia e 
Obstetrícia/Médico Pediatra/Médico Psiquiatra/Médico  da Saúde da Família /Nutricionista e Odontólogo. 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 5 0,20 1,00 

Temas de Saúde Pública 5 0,20 1,00 

Legislação Municipal  5 0,10 0,50 

Conhecimentos específicos  15 0,50 7,50 

Totais 30  10,00 

9.2.2 Prova Escrita para as demais funções com exigência de ensino superior. 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 5 0,20 1,00 

Conhecimentos de Informática 5 0,20 1,00 

Legislação Municipal 5 0,10 0,50 

Conhecimentos específicos  15 0,50 7,50 

Totais 30  10,00 

9.2.3 Prova Escrita para as funções com exigência de ensino médio: - Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Endemias 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 5 0,20 1,00 

Temas de Saúde Pública 5 0,20 1,00 

Aspectos do município  5 0,10 0,50 

Legislação Municipal  5 0,10 0,50 

Conhecimentos específicos  10 0,70 7,00 

Totais 30  10,00 

9.2.4 Prova Escrita para as funções com exigência de ensino médio: - outros cargos 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 5 0,20 1,00 

Aspectos do município  5 0,20 1,00 

Legislação Municipal  5 0,10 0,50 

Conhecimentos específicos  15 0,50 7,50 

Totais 30   

9.2.5 Prova Escrita para as funções com exigência de ensino fundamental:  

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 5 0,20 1,00 

Higiene e Segurança no Trabalho 10 0,20 2,00 

Conhecimentos específicos  10 0,70 7,00 

Totais 25  10,00 
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9.3 Serão aprovados e classificados na Prova Escrita, os candidatos que obtiverem a nota mínima constante do 
quadro abaixo: 

Nível de escolaridade Nota mínima para classificação 

Cargos com exigência de curso de Ensino Superior 5,00 (cinco) 

Cargos com exigência de curso de Ensino Médio 4,00 (quatro) 

Cargos com exigência de Ensino Fundamental 3,00 (três) 

9.3.1 Os candidatos às funções que exigem Prova Prática deverão obter a classificação exigida para a prestação da 
segunda etapa do Processo Seletivo. 

9.4 Para prestar a Prova Escrita o candidato receberá um caderno de questões e um cartão-resposta, sendo 
responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência 
do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às 
respostas que julgar corretas. 

9.5 A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e ou no cartão-resposta deve ser comunicada 
imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do Processo Seletivo envidará todos os esforços para a rápida 
substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de 
sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo 
gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova. 

9.6 O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material 
transparente, de tinta preta ou azul, seguindo as instruções nele contidas. As provas serão corrigidas 
unicamente pela marcação no cartão-resposta, não sendo válidas as marcações feitas no caderno de questões. 

9.7 Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão- 
resposta devidamente assinado e o caderno de questões.  

9.8 Será atribuída nota 0,00 (zero) às respostas de questões objetivas: 

1. Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 
2. Que contenha emenda (s) e /ou rasura (s), ainda que legível (eis); 
3. Contendo mais de uma opção de resposta assinalada; 
4. Que não estiver assinalada no cartão de respostas; 
5. Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 

9.9 A não assinatura do cartão-resposta implicará a atribuição de nota 0,00 (zero) na Prova Escrita. 

9.10 A Prova Escrita será aplicada na cidade de Fraiburgo, ou na inexistência de locais adequados e ou suficientes 
para a sua aplicação, em cidades próximas, na data provável de 6 de outubro de 2019, com a duração de 3 
horas, de acordo com o cronograma abaixo: 

Prova Escrita para todos as funções - Duração da prova: 3 (três) horas 

EVENTOS HORÁRIO 

1. Abertura dos portões de acesso aos locais de prova 8h 

2. Fechamento dos portões (não sendo permitido o acesso a partir deste horário). 8h40 min 

3. Abertura dos envelopes e distribuição das provas. 8h50 min 

3. Início da resolução da prova. 9h  

4. Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 10h  

5. Final da prova. Entrega obrigatória dos materiais da prova. 12h  
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9.11 Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário de fechamento dos 
portões, seja qual for o motivo alegado para o atraso. 

9.12 O não comparecimento ou a chegada com atraso à Prova Escrita implica a desclassificação do candidato no 
Processo Seletivo. 

9.13 A FEPESE, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da Prova Escrita ou transferir suas 
datas e ou horários. Eventuais alterações serão comunicadas no sítio do Processo Seletivo na Internet, por 
mensagem enviada para o e-mail informado, ou por aviso fixado na entrada principal ou mural do local 
anteriormente determinado, caso o evento determinante da alteração seja de natureza imprevisível.  

9.14 Os locais em que os candidatos deverão prestar a prova serão divulgados no sítio do Processo Seletivo Público 
Simplificado na Internet na data provável de 3 de outubro de 2019. 

9.15 A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento de identificação.  

9.16 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias 
de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício 
profissional, passaporte, certificado de reservista (com foto), carteiras funcionais expedidas por órgão público 
que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.  

9.17 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 

9.18 Só serão aceitos documentos em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e sua assinatura. 

9.19 A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso do candidato ao 
local de prova.  

9.20 Em face de eventual divergência a FEPESE poderá exigir a apresentação do original do comprovante de 
pagamento da inscrição, com a devida autenticação bancária, não sendo válida cópia mesmo que autenticada.  

9.21 Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes materiais: 

1. Canetas esferográficas feitas com material transparente com tinta das cores azul ou preta; 
2. Documento de identificação; 
3. Original do comprovante do pagamento da inscrição guardado no bolso;  
4. Caso assim deseje, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou 

rótulo. 

9.22 É vedada, durante a realização da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso 
de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares e ou quaisquer outros transmissores ou receptores de 
ondas de rádio (como controles de portões ou chaves remotas de veículos) e ou ainda qualquer equipamento 
elétrico ou eletrônico e ou o porte de armamento. Também é proibido o fumo, a ingestão de alimentos, uso de 
medicamentos, óculos escuros (salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da 
prova), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo de cobertura. 

9.22.1 É permitido o uso, por motivação religiosa, de gahfiya, hijab, kipá ou yarmulka, mediante prévia inspeção e 
autorização do Coordenador local do Processo Seletivo. 

9.23 É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a entrada de candidato armado nos locais onde se 
realizarem as provas. A FEPESE não terá qualquer armamento sob sua guarda. 

9.24 Os telefones celulares e demais equipamentos e materiais trazidos para o local da prova devem ser entregues 
sem qualquer outro aviso, desligados quando couber, aos fiscais da sala antes do início da prova.  
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9.25 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, 
no local da prova, corredor ou banheiros, configura tentativa de fraude e implicará na exclusão do candidato 
do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

9.26 É vedado ao candidato, durante a realização das provas, ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal. 

9.27 A FEPESE poderá, por medida de segurança, submeter os candidatos à revista pessoal e ou de seus pertences, 
inclusive com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua identificação datiloscópica 
ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo.  

9.28 Em face de eventual varredura eletrônica, os candidatos que fizerem uso de marca passo ou implantes 
metálicos deverão contatar com antecedência à Coordenação do Processo Seletivo.  

9.29 A FEPESE e ao Município de Fraiburgo não assumem qualquer responsabilidade por acidentes pessoais e ou 
avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos, equipamentos, mesmo que tenham sido entregues 
aos fiscais de sala, veículos ou qualquer outro bem trazido pelos candidatos para o local de prova ou qualquer 
tipo de dano que vierem a sofrer. 

9.30 Todas as despesas decorrentes da obtenção ou entrega de documentos, bem como as de transporte e ou 
alimentação são de inteira responsabilidade dos candidatos, mesmo que a prova venha a ser transferida por 
qualquer motivo. 

10 DA PROVA PRÁTICA 

10.1 A segunda etapa do Processo Seletivo para as funções de Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas- 
Britador, Operador de Máquinas Motoniveladora, Operador de Máquinas Retroescavadeira, Operador de 
Máquinas Rolo Compactador e Operador de Trator de Pneu e Instrutor de Trabalhos Manuais será a Prova 
Prática de caráter eliminatório e classificatório: 

10.2 Serão convocados para a Prova Prática, os candidatos às funções de Mecânico, Motorista, Operador de 
Máquinas- Britador, Operador de Máquinas Motoniveladora, Operador de Máquinas Retroescavadeira, 
Operador de Máquinas Rolo Compactador e Operador de Trator de Pneu, Instrutor de Trabalhos Manuais 
aprovados na Prova Escrita e classificados nas seguintes posições: 

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO 

INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS Classificados nos 5 primeiros lugares na Prova Escrita 

MECÂNICO Classificados nos 5 primeiros lugares na Prova Escrita 

MOTORISTA Classificados nos 20 primeiros lugares na Prova Escrita 

OPERADOR DE MÁQUINAS- BRITADOR Classificados nos 5  primeiros lugares na Prova Escrita 

OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA Classificados nos 5  primeiros lugares na Prova Escrita 

OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA Classificados nos 5 primeiros lugares na Prova Escrita 

OPERADOR DE MÁQUINAS ROLO COMPACTADOR Classificados nos 5 primeiros lugares na Prova Escrita 

OPERADOR DE TRATOR DE PNEU Classificados nos 5 primeiros lugares na Prova Escrita 

10.3 No caso de empate na nota da última classificação, serão usados sequencialmente como critério de 
desempate: 

Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
Maior número de acertos nas questões de Higiene e Segurança no Trabalho; 
Condição de jurado comprovada nos termos do Edital; 
Maior idade (na data de início das inscrições no Concurso Público). 
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10.4 Os candidatos não convocados para a Prova Prática serão desclassificados do Processo Seletivo, mesmo que 
tenham obtido a nota mínima na Prova Escrita. 

10.5 A convocação para a Prova Prática será publicada, no site do Processo Seletivo Simplificado, na internet, na 
data provável de 16 de outubro de 2019. 

10.6 A Prova Prática será aplicada na data provável de 27 de outubro de 2019, no Município de Fraiburgo, e avaliará 
os conhecimentos, a técnica e as habilidades dos candidatos indispensáveis ao exercício do cargo, através da 
execução de uma ou mais tarefas a ele inerentes. 

10.7 Por razões de ordem técnica ou meteorológica poderão ser transferidos a data, o local e o horário da realização 
da Prova Prática. Os candidatos serão avisados por comunicado no endereço eletrônico do Processo Seletivo 
Simplificado e/ou por aviso fixado no mural e/ou porta de entrada principal do local anteriormente marcado 
para a sua realização, quando o evento determinante da alteração for de natureza imprevisível. 

10.8 Para prestarem a Prova Prática os candidatos convocados deverão comparecer ao local, e nos horários 
determinados: 

1. Munidos de documento de identificação (original e em perfeito estado de conservação), não se 
aceitando cópias, mesmo que autenticadas e/ ou protocolos; 

2. Os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquina deverão obrigatoriamente 
apresentar documento original de habilitação (CNH) à condução do veículo e /ou equipamento 
com os quais prestarão a Prova Prática, conforme as exigências do Edital para provimento do 
cargo; 

3. Trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da Prova Prática, não sendo 
admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário. 

10.9 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores 
de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista (com foto), carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de 
habilitação, com foto.  

10.10 Os candidatos não poderão ingressar no local de prova portando livros, revistas, textos e ou qualquer material 
escrito e ou digital, bem como relógios digitais, telefones celulares de qualquer tipo, máquinas fotográficas, 
computadores e ou qualquer equipamento transmissor ou receptor de ondas eletromagnéticas. Caso os 
tenham em seu poder devem entregar, sem prévio aviso, ao fiscal da FEPESE. A FEPESE guardará o material não 
permitido por pura liberalidade, não assumindo qualquer responsabilidade por dano que venham a sofrer, 
acidente, roubo ou extravio. O simples porte, mesmo que não esteja em uso, destes materiais em qualquer das 
dependências e ou momento da prova prática implicará na desclassificação do candidato. Os candidatos ao 
cargo de Instrutor de Trabalhos Manuais poderão trazer, acondicionados em sacolas ou embalagem aberta 
para inspeção, materiais próprios para Biscuit, Corte e Costura, Crochê, Bordado ou Reciclagem, para utilizarem 
na apresentação de sua aula/ demonstração. 

10.11 Os candidatos, ao comparecer à Prova Prática, declaram gozar de perfeita saúde, que estão aptos a realizar as 
tarefas que lhe forem determinadas e, quando se aplicar, que não fazem uso de qualquer medicação e/ ou 
substância que possa interferir na sua habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas.  

10.12 A adaptação das provas práticas para os candidatos com deficiência deve ser requerida previamente conforme 
disposto neste Edital para o requerimento de condições especiais. No caso da necessidade de equipamentos 
especiais e ou adaptados, estes devem ser providenciados pelo candidato e apresentados para inspeção até 30 
minutos antes do início da prova. A banca examinadora da Prova Prática, após vistoria, emitirá decisão de 
aceitar o equipamento. Não serão aceitos ou equipamentos não homologados pela autoridade competente, 
que não assegurarem completa condição de segurança ou que não sejam próprios para a execução das tarefas 
típicas do cargo para o qual o candidato se inscreveu. 
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10.13 Durante a realização da Prova Prática é proibido fumar ou ingerir qualquer medicamento ou alimento e usar 
equipamento de som de qualquer natureza. O participante poderá trazer e beber água acondicionada em 
embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. 

10.14 Os  veículos e  equipamentos que serão usados na Prova Prática serão fornecidos pelo Município de Fraiburgo 
no estado em que se encontrarem. 

10.15 Quando couber, estarão à disposição dos candidatos, junto com as ferramentas e os materiais que empregarão 
para a realização da tarefa, os equipamentos de proteção individual determinados pela legislação em vigor. A 
recusa em usá-los ou o seu uso de forma inadequada implicará a desclassificação do candidato. 

10.16 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que coloque em risco a 
segurança do avaliado, avaliador e/ou equipamento, a prova será interrompida, sendo o candidato 
desclassificado. 

10.17 As tarefas a serem executadas e o tempo de duração da prova estarão especificados e descritos em uma “Folha 
de Tarefa” que será preparada pela banca de avaliação da Prova Prática. 

 

NORMAS GERAIS DE APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

10.18 Os candidatos sortearão, na ordem constante no Edital de Convocação, uma Folha de Tarefa contendo a tarefa 
específica que deverão realizar, tempo de duração e a identificação, quando for o caso, do veículo e/ou 
máquina, e outras informações pertinentes. O veículo/máquina/equipamento indicado na Folha de Tarefa não 
poderá ser substituído, salvo por determinação do Avaliador ou Coordenador da Prova no caso de falha, não 
causada pelo candidato, que impeça o seu funcionamento. O número de Folhas de Tarefa a serem sorteadas é 
idêntico ao de candidatos.  

10.19 O concorrente será examinado durante a realização da prova por um avaliador a quem caberá a autorização 
para início, término e/ou eventual interrupção da prova. O avaliador não fará qualquer comentário sobre o 
desempenho, nem informará a pontuação obtida, mas poderá fazer perguntas sobre o equipamento, a 
segurança ou os procedimentos com o objetivo de verificar os conhecimentos do candidato. O avaliador 
atribuirá pontuação para cada um dos itens avaliados, da qual resultará nota de 0,00 a 10,00 na Prova Prática.  

10.20 Terminado o prazo fixado na folha de tarefa, ou por determinação do avaliador, o candidato interromperá a 
execução do trabalho, mesmo que não o tenha concluído, sendo avaliadas as etapas que cumpriu. 

10.21 Descrição e Avaliação da Prova Práticas 

10.22 Em função das disponibilidades de instalações, materiais e equipamentos, a Comissão Organizadora poderá 
aplicar apenas uma das tarefas para todos os candidatos. 

10.22.1 PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MECÃNICO 

Na prova prática, o candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre peças, ferramentas e 
equipamentos empregados nas diferentes tarefas da função de Mecânico, além da completa execução de uma 
ou mais tarefas, que constarão da Folha de tarefas, conforme relação abaixo: 

1. Examinar componente de veículos automotores e determinar eventuais defeitos de 
funcionamento;  

2. Desmontar peças de um motor, ou caixa de câmbio, ou diferencial, ou sistema de direção, ou 
freio, ou sistema de alimentação; 

3. Substituir ou reparar ou regular sistema de freios, ou sistema de ignição, ou sistema de 
alimentação de combustível, ou sistema de lubrificação e de arrefecimento, ou sistema de 
transmissão, ou sistema de direção, ou sistema de alimentação; 

4. Montar componente de veículo. 
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CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MECÂNICO. 

DESEMPENHO AVALIADO Avaliação/Pontuação 

Atingiu 
Plenamente 

Atingiu 
Parcialmente 

Atingiu 
Minimamente 

Não Atingiu 

1 Demonstração do conhecimento das 
ferramentas e equipamentos  

0,50 0,25 0,05 0,00 

2 Preparação para a execução da tarefa  1,00 0,50 0,10 0,00 

3 Qualidade da tarefa executada  2,00 1,00 0,20 0,00 

4 Demonstração de conhecimento da 
profissão.  

5,00 2,50 0,50 0,00 

5 Limpeza, sequência lógica, organização  1,00 0,50 0,10 0,00 

6 Postura corporal.  0,50 0,25 0,05 0,00 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA  10,00 5,00 1,00 0,00 

10.22.2 PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA 

Na Prova Prática o candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre a nomenclatura de sistemas, 
peças, equipamentos e funcionamento do veículo. Deverá conduzir o veículo em determinado percurso e 
efetuar determinadas manobras, respeitando todas as normas de condução e segurança previstas no CTB, 
seguindo o roteiro abaixo: 

1. Ligar o veículo;  
2. Verificar as suas condições de funcionamento e de segurança para operação;  
3. Conduzir o veículo em percurso determinado pelo avaliador, que poderá constar de trechos em 

linha reta, curvas, aclives, declives, com diferentes tipos de pavimento, obedecendo a todas as 
normas da legislação de trânsito e os cuidados com relação à direção defensiva; 

4. Demonstrar o completo domínio dos conhecimentos teóricos e práticos necessários ao cargo;  
5. Estacionar o veículo em local determinado, podendo unicamente fazer 2 (duas) tentativas para 

estacionamento correto; 
6. Desligar o equipamento com segurança. 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA  

DESEMPENHO AVALIADO Avaliação/Pontuação 

Atingiu 
Plenamente 

Atingiu 
Parcialmente 

Atingiu 
Minimamente 

Não Atingiu 

1 Verificação da condição de funcionamento e 
segurança. Verificação dos equipamentos 
obrigatórios. 

0,50 0,25 0,05 0,00 

2 Medidas de segurança e cuidados antes de 
colocar o veículo em movimento. Ligar e 
arrancar. 

1,00 0,50 0,10 0,00 

3 Condução durante o trajeto indicado.  2,00 1,00 0,20 0,00 

4 Direção defensiva, normas de circulação e  
sinalização 

5,00 2,50 0,50 0,00 

5 Parada, manobras e estacionamento 1,00 0,50 0,10 0,00 

6 Postura corporal.  0,50 0,25 0,05 0,00 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA  10,00 5,00 1,00 0,00 

10.22.3 PROVA PRÁTICA PARA AS FUNÇÕES DE: OPERADOR DE MÁQUINAS - BRITADOR/OPERADOR DE MÁQUINAS 
MOTONIVELADORA/OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA/OPERADOR DE MÁQUINAS ROLO 
COMPACTADOR E OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 
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Na Prova Prática o candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre a nomenclatura de sistemas, 
peças, equipamentos, funcionamento e operação da máquina. Deverá conduzir o equipamento em 
determinado percurso, efetuar determinadas manobras e realizar tarefa própria da função de Operador de 
Máquina/ equipamento, seguindo o roteiro abaixo: 

1. Ligar o equipamento; 
2. Verificar as suas condições de funcionamento e de segurança para operação; 
3. Conduzir a máquina/equipamento até o local de realização da tarefa específica, obedecendo a 

todas as normas da legislação de trânsito e aos cuidados com relação à direção defensiva; 
4. Demonstrar completo domínio dos conhecimentos teóricos e práticos necessários ao cargo; 
5. Executar uma tarefa própria do equipamento, no tempo determinado e conforme a Folha de 

Tarefas, demonstrando inequivocamente conhecer a correta operação do 
equipamento/máquina, bem como todas as precauções de segurança; 

6. Conduzir a máquina/equipamento e estacionar no local indicado pelo avaliador; 
7. Desligar o equipamento com segurança. 

 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA OPERADOR DE MÁQUINAS- BRITADOR, OPERADOR DE 
MÁQUINAS MOTONIVELADORA, OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, OPERADOR DE 
MÁQUINAS ROLO COMPACTADOR E OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 

DESEMPENHO AVALIADO Avaliação/Pontuação 

Atingiu 
Plenamente 

Atingiu 
Parcialmente 

Atingiu 
Minimamente 

Não Atingiu 

1 Verificação da condição de funcionamento. 
Ligar, arrancar e conduzir com segurança.  

1,00 0,50 0,10 0,00 

2 Demonstração de conhecimento do 
equipamento: mecânica e funcionamento. 

2,00 1,00 0,20 0,00 

3 Demonstração de conhecimento do 
equipamento: painel de controle e operação. 

2,00 1,00 0,20 0,00 

4 Execução de manobras próprias do 
equipamento. 

4,00 2,00 0,40 0,00 

5 Manobras finais e  estacionamento 0,50 0,25 0,05 0,00 

6 Postura corporal.  0,50 0,25 0,05 0,00 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA  10,00 5,00 1,00 0,00 

 

10.22.4 PROVA PRÁTICA PARA A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 

A Prova Prática para o cargo/ função de Instrutor de Trabalhos Manuais , o candidato demonstrará, através de 
uma aula/demonstração prática, os conhecimentos e habilidades necessários para o ensino de diferentes 
técnicas de Biscuit ou Corte e Costura ou Crochê ou Bordado ou Reciclagem. 

Serão objeto de avaliação: 

1. Habilidades motoras: executar as atividades manuais; 
2. Habilidades sociais: falar em público; 
3. Habilidades cognitivas: técnicas de ensino e utilização de recursos didáticos.  
4. Conhecimento das técnicas de execução de Biscuit ou Corte e Costura ou Crochê ou Bordado ou 

Reciclagem. 
 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
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1. O candidato sorteará uma  Folha de Tarefas na qual  estarão indicados o tema da aula/ demonstração 
prática e o horário previsto para o seu início. 

2. Sorteado o tema da aula/ demonstração, o candidato terá o prazo de 1h para preparação do Plano de 
Aula e da exposição, sendo vedado, para a preparação da aula/ demonstração o uso de livros, textos 
ou quaisquer materiais impressos ou audiovisuais. O candidato poderá, no entanto, utilizar na sua 
aula/ demonstração materiais próprios para Biscuit , Corte e Costura, Crochê, Bordado ou Reciclagem 

3. A aula/ demonstração prática deverá ter a duração de 20 (vinte) minutos, sendo os candidatos 
avisados quando transcorrerem 15 minutos. 

4. Antes do início da aula/ demonstração prática, o candidato deverá apresentar o “Plano de Aula” 
correspondente, cujo modelo será anexo da Folha de Tarefas. Nele deverá indicar os passos e 
estratégias que vai utilizar. 

5. A Banca Examinadora não fará quaisquer perguntas ou comentários durante e ou após a apresentação 
da aula.  
 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PROVA PRÁTICA PARA A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 

DESEMPENHO AVALIADO Avaliação/Pontuação 

Atingiu 
Plenamente 

Atingiu 
Parcialmente 

Atingiu 
Minimamente 

Não Atingiu 

1 Plano de aula.  1,00 0,50 0,10 0,00 

2 Habilidades de comunicação: adequação, 
ordenação e segurança 

2,00 1,00 0,20 0,00 

3 Domínio das técnicas de execução do trabalho 
manual. 

3,00 1,50 0,30 0,00 

4 Domínio das técnicas de instrução, dinâmica 
da aula/ exposição 

1,00 0,50 0,10 0,00 

5 Interação com os objetivos propostos 1,00 0,50 0,10 0,00 

6 Utilização de recursos didáticos 1,00 0,50 0,10 0,00 

7 Adequação do tempo 1,00 0,50 0,10 0,00 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA  10,00 5,00 1,00 0,00 

10.23 Será desclassificado da Prova Prática o candidato que obtiver nota inferior a 3,00 (três). 

11 DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO  

11.1 A nota final dos candidatos será calculada com base nas fórmulas abaixo: 

11.1.1 Cálculo da Nota Final para as funções Instrutor de Trabalhos Manuais, Mecânico, Motorista, Operador de 
Máquinas- Britador, Operador de Máquinas Motoniveladora, Operador de Máquinas Retroescavadeira, 
Operador de Máquinas Rolo Compactador e Operador de Trator de Pneu: 

𝑁𝐹 =
(𝑁𝑃𝐸𝑥4) + (𝑁𝑃𝑃𝑥6)

10
 

 NF = Nota Final 

 NPE = Nota da Prova Escrita 

 NPP = Nota da Prova Prática 

11.2 Cálculo da Nota Final para as demais funções: 

NF = NPE 
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 NF = Nota Final 

 NPE = Nota da Prova Escrita 

11.3 Serão aprovados e classificados os candidatos que obtiverem a NOTA FINAL constante do quadro abaixo: 

Nível de escolaridade Nota final mínima para classificação 

Cargos com exigência de curso de Ensino Superior 5,00 (cinco) 

Cargos com exigência de curso de Ensino Médio 4,00 (quatro) 

Cargos com exigência de Ensino Fundamental 3,00 (três) 

11.4 Os candidatos serão classificados por função temporária em ordem decrescente da nota final, expressa com 2 
(duas) decimais sem arredondamento, em duas relações: candidatos inscritos para as vagas reservadas a 
pessoas com deficiência e candidatos inscritos para as vagas de livre concorrência. 

11.5 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da 
Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º 
da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  

11.6 Para os candidatos que não se enquadrarem na condição de idoso, na hipótese de igualdade de notas, o 
desempate será feito através dos seguintes critérios:  

1. Maior nota obtida na Prova Prática (nos cargos em que houver); 
2. Maior nota obtida nas questões de Conhecimentos Específicos; 
3. Maior nota obtida nas questões de Temas de Saúde Pública (nos cargos em que houver); 
4. Maior nota obtida nas questões de Língua Portuguesa; 
5. Maior nota obtida nas questões de Conhecimentos de Informática; 
6. Maior nota obtida nas questões de Legislação Municipal; 
7. Maior nota obtida nas questões de Aspectos do Município; 
8. Maior nota obtida nas questões de Higiene e Segurança no Trabalho; 
9. Condição de jurado (comprovada nos termos do Edital);  
10. Idade do candidato, considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições para 

o presente Processo Seletivo Simplificado. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Caberão recursos dos seguintes atos do processo seletivo: 

1. Indeferimento do pedido de isenção do valor da inscrição; 
2. Indeferimento do pedido de inscrição para reserva de vagas (candidatos com deficiência); 
3. Indeferimento do pedido de inscrição (vagas de livre concorrência); 
4. Teor das questões e gabarito preliminar da Prova Escrita; 
5. Nota da Prova Escrita; 
6. Nota da Prova Prática; 
7. Nota e classificação final. 

12.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação do ato em 
desfavor do qual deseja o candidato recorrer exclusivamente pela Internet. 

Instruções para interposição de recursos on line (pela Internet) 

1. Acessar a página do Processo Seletivo na Internet: https://fraiburgoact.fepese.org.br/; 
2. Preencher on line o requerimento com argumentação clara, consistente e objetiva. Caso o recurso seja 

contra o teor da questão ou gabarito preliminar, deve ser preenchido um requerimento para cada uma 
das questões contestadas. 

http://camboriuact.fepese.org.br/
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3. Se assim desejar, fazer o up load (transmissão) de comprovantes e ou documentos digitalizados, que 
possam apoiar o seu pedido. Só serão analisados os arquivos com resolução que permitam a leitura 
integral do documento. 

12.3 Caso o candidato não tenha acesso à Internet, deve comparecer a um dos Postos de Atendimento em 
Fraiburgo ou Florianópolis onde poderá contar com equipamento e orientação para a interposição de recursos. 

12.4 No caso de anulação de qualquer questão, ela será considerada como correta para todos os candidatos que a 
responderam, mesmo que não tenham interposto recurso.  

12.5 No caso de erro na indicação da resposta correta, o gabarito provisório será alterado, sendo as provas 
corrigidas com base no gabarito definitivo.  

12.6 O despacho dos recursos será publicado coletivamente no endereço eletrônico do Processo Seletivo: 
https://fraiburgoact.fepese.org.br/. Uma resposta individual a cada requerimento será acessível na ÁREA DE 
ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO. Não serão encaminhadas respostas a recursos por qualquer outro meio. 

12.7 A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa.  

12.8 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no Edital.  

12.9 Os recursos intempestivos e inconsistentes não serão analisados.  

12.10 Alterado o gabarito oficial pela Comissão, de ofício ou por força de provimento de recurso, a prova será 
corrigida de acordo com o novo gabarito, podendo haver alteração da pontuação e ou classificação 
inicialmente obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 

13 DA CONTRATAÇÃO 

13.1 A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de contratação automática. A 
decisão de contratação é de competência da Prefeita Municipal, dentro da disponibilidade de vagas e carga 
horária.  

13.2  A convocação e contratação dos candidatos classificados são de exclusiva competência e responsabilidade do 
Município e serão regidas por editais próprios publicados na forma da lei.  

13.3 Quando da contratação os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes documentos:  

1. Documentos de identificação pessoal (RG);  
2. 01 foto ¾ recente;  
3. Carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);  
4. Cartão PIS/PASEP;  
5. CPF;  
6. Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;  
7. Certificado de Reservista (somente para homens);  
8. Registro Civil de nascimento ou casamento;  
9. Registro dos filhos menores de 14 anos;  

10. CPF dos filhos  
11. Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;  
12. Atestado de Saúde Ocupacional;  
13. Diploma de formação escolar e histórico escolar;  
14. Conta bancária (BRADESCO);  
15. Endereço completo (fatura água, luz ou telefone);  
16. Comprovante de vacinação (atualizado – podendo ser retirado no PA – homens e mulheres);  

http://camboriuact.fepese.org.br/
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17. Comprovação da escolaridade exigida no Edital  
18. Se casado ou em situação de União estável RG e CPF do cônjuge 

 

13.4 O candidato que não comparecer à convocação ou não aceitar a vaga ofertada na Primeira Convocação, voltará 
a compor o quadro de classificados para uma eventual Segunda Chamada de candidato 

14 DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

14.1 Delegam-se à FEPESE as seguintes competências:  

1. Receber o pagamento das inscrições; 
2. Deferir e indeferir as inscrições;  
3. Emitir os documentos de homologação das inscrições;  
4. Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas exigidas no presente edital;  
5. Apreciar, responder e dar publicidade aos recursos previstos neste Edital;  
6. Emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
7. Prestar informações sobre o processo seletivo;  
8. Publicar o Resultado Final no sítio do Processo Seletivo na Internet. 

15 DO FORO JUDICIAL 

15.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo seletivo previsto neste Edital é o da Comarca 
de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.  

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 A FEPESE não fornecerá cópias dos documentos apresentados que, depois de protocolados, não poderão ser 
complementados.  

16.2 O edital, avisos e outras publicações no sítio do Processo Seletivo na Internet e as publicações legais, são as 
únicas fontes de informações válidas. 

16.3 Serão excluídos do Processo Seletivo, por ato da Comissão do Processo Seletivo da FEPESE, os candidatos que:  

1. forem culpados por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada da 
realização das provas;  

2. forem surpreendidos, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio;  

3. utilizarem qualquer meio com o objetivo de burlar a prova, ou apresentarem falsa identificação 
pessoal;  

4. ausentarem se da sala de prova durante a sua realização, sem o acompanhamento de um fiscal;  
5. recusarem-se a submeter-se à identificação datiloscópica e ou revista pessoal ou de seus pertences, 

inclusive por meio eletrônico, sem prévio aviso, em qualquer recinto do estabelecimento onde se 
realizar a prova, a critério da Coordenação do Processo Seletivo; 

6. recusarem-se a entregar ao fiscal de sala e ou coordenação, equipamentos, utensílios e materiais não 
permitidos ou ingressarem armados no edifício onde se realizar a prova; 

7. incorrerem em outras práticas previstas neste Edital que cominam a mesma sanção.  

16.4 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo da 
FEPESE e pelo Município de Fraiburgo.  
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Fraiburgo, 22 de agosto de 2019. 

CLAUDETE GHELLER MATHIAS 
Prefeita Municipal 
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Anexo 1 
PROGRAMA DAS PROVAS 

Importante: As questões relacionadas à legislação e normas poderão  
abranger alterações havidas até a data da publicação do Edital.  

Prova Escrita para as funções com exigência de Ensino Fundamental 

Questões de Conhecimentos Gerais 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero (masculino e 
feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e aumentativo). Classificação do substantivo (próprio, 
comum e coletivo). Adjetivo (número e gênero). 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Lei Complementar 109/2010  Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Fraiburgo Estatuto dos 
Servidores Públicos de Fraiburgo;  Lei Complementar 186/2016 que dispõe sobre a contratação por prazo 
determinado  para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de 
doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas, vacinações e exames preventivos. Medidas para 
prevenção de acidentes de trabalho. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, 
quando devem ser usados. Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados 
que devemos tomar. Cuidados no manuseio de energia elétrica. 

Questões de Conhecimentos Específicos 

AGENTE OPERACIONAL 

Equipamentos, utensílios e ferramentas empregados na manutenção de edifícios, calçadas e pontes. Técnicas 
de pavimentação e calçamento. Preparação de sepultamentos: abertura e fechamento de covas, colocação do 
caixão. Carga, transporte e descarga de materiais. Noções de jardinagem. Cultivo de flores, plantas, gramados. 
Preparação da terra. Plantio de sementes e mudas. Aplicação de defensivos. Poda. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Orientação sobre técnicas de higiene bucal. Recepção do paciente: preenchimento de ficha clínica e 
organização do arquivo e fichário e controle do movimento financeiro. Revelação e montagem de radiografias 
dentárias. Material de uso odontológico: classificação e manipulação. Instrumental odontológico: identificação, 
classificação, técnicas de instrumentação. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção e confecção de modelos em 
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gesso. Métodos preventivos contra a cárie dental e doenças periodontais: técnicas de aplicação. Consultório 
odontológico: conservação, manutenção do equipamento e do ambiente do trabalho. 

INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 

Metodologia do ensino de artesanato. Tipos de materiais para artesanato. Materiais Tóxicos. Soma e subtração 
de cores. Tipos de tintas para diferentes fins artesanais. Manipulação e diferenciação de ferramentas básicas 
para artesanato.; Biscuit.: Receita e preparação da massa de biscuit; rolos de texturas, moldes de silicone, 
extrusora e seus discos, olhinhos e outros; modelagem de: frutas, flores e folhas, animais, legumes, bonecas, 
tampas de vidros, personagens, roupas de bebê; montagem de arranjos decorativos variados; decoração de 
vidros; tingimento correto da massa com tinta a óleo e tinta para tecidos; pintura das peças feitas com massa 
de biscuit incolor. Corte e Costura: Materiais adequados para costura; medidas de tecidos e manequins; cortes; 
montagem de moldes; acabamento; técnicas de costura. Crochê: Pontos, Tipos de pontos, Gráficos, Tipos de 
fios, Jacquard, Receitas, Abreviaturas. Bordado: Pontos - tipos de pontos, Fios - tipos; Bordados. Reciclagem: 
Utilização de garrafas Pets; Artesanato em Papel-Jornal; Fuxico; Patchwork; Decoupage; Conchinhas de Praia; 
Técnica de Mosaico. 

MECÂNICO 

Motores: Noções de funcionamento, diagnóstico e reparo. Lubrificação, regulagem e calibragem. Bomba de 
óleo, válvula, cabeçote. Mecânica de veículos. Motores a diesel. Injeção eletrônica. Transmissão; suspensão; 
cambio e embreagem; freios: mecânico, ar e hidráulico; cabeçotes: diesel, gasolina e álcool; caixa de direção: 
mecânica e hidráulica para máquinas pesadas (pneus e esteira).  

MONITOR SOCIAL 

Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Lei 8069 de 13 de julho de 1990 
que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, 
direitos da infância. Prevenção de acidentes no ambiente escolar, transporte e locomoção. Promoção para a 
saúde: higiene pessoal, planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção 
de doenças infecto contagiosas, gravidez indesejada, amamentação, alimentação e cuidados com as crianças, 
vacinação obrigatória, combate a insetos causadores de doenças. Alimentação saudável. 

MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS - BRITADOR/OPERADOR DE MÁQUINAS 
MOTONIVELADORA/OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA/OPERADOR DE MÁQUINAS ROLO 
COMPACTADOR/OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; 
Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos 
equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; 
Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização 
de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de 
Advertência; Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; 
Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de 
Acidentes. 

Prova Escrita para as funções com exigência de Ensino Médio 
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Questões de Conhecimentos Gerais 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da 
oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, 
adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. 
Colocação pronominal. Pontuação gráfica. Vícios de linguagem 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Lei complementar nº 109, de 3 de março de 2010 e suas alterações- Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina. 

ASPECTOS DO MUNICÍPIO 

Localização geográfica, área, relevo, clima, recursos hídricos, população, atividades econômicas. Histórico do 
Município, Histórico do cultivo da maçã. Pontos turísticos. 

Fontes: http://fraiburgo.sc.gov.br. https://cidades.ibge.gov.br/  

TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 

Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; elementos conceituais da: Atenção Primária, Estratégia 
Saúde da Família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). 

Questões de Conhecimentos Específicos 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/ AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Sistema Único de Saúde (S.U.S.); Trabalho em equipe; Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 
Transmissíveis e Não Transmissíveis (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, 
Neoplasias). Prevenção e educação em saúde. Combate à Dengue. Política Nacional da Atenção Básica. Sistema 
de Informação da Atenção Básica. Calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde.  

DESENHISTA TÉCNICO 

Softwares de Desenho (AutoCAD, SketchUp, Revit).Normas de Desenho Técnico, Leitura e interpretação de 
projetos e plantas, análise de croquis. Desenho Técnico e geometria descritiva – padronização e normas 
vigentes (NBRs):Elementos fundamentais e termos empregados em desenho técnico. Layout e dimensões de 
prancha. Legenda. Dobramento de pranchas. Convenções de traços. Escalas. Cotas. Sistemas de representação. 
Cortes e Secções. Simbologias, convenções e elementos gráficos. Desenho Arquitetônico: Etapas do projeto de 
arquitetura. Representação de projeto arquitetônico: plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos. 
Representação de temas específicos da arquitetura e da Engenharia civil. AutoCAD English 2018.Sketchup 
Português-BR 2018 Configuração do ambiente de trabalho e barras de ferramentas. Manipulação das 
ferramentas das abas: arquivo, editar, visualizar, câmera, desenho, ferramentas, janela, extensões e seus 
respectivos atalhos. Revit Porguês-BR 2018 Modelagem de projetos, manipulação de materiais/texturas, 
elementos de anotação (cotas, identificadores, marcadores..), manipulação de fases (novo, existente ...), níveis, 

http://fraiburgo.sc.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
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escalas, níveis de detalhamento, dimensionamento, edição de famílias, importações e exportações, montagem 
de pranchas, configuração de plotagem, configuração de renderização e configurações do template. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

O exercício profissional da enfermagem; Equipe de saúde; Educação em saúde; O atendimento de enfermagem 
em casos de urgência e emergência. A assistência integral à saúde da criança, adolescente, homem, mulher, 
idoso e gestante; Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, tais como: 
curativo, verificação de sinais vitais, conforto , métodos de esterilização de materiais, administração de 
medicamentos: métodos e vias, posologias de drogas e soluções, intoxicação por medicamentos; Assistência de 
enfermagem nos programas: IST/AIDS, Imunizações e doenças crônicas.  Princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Higiene Dentária: doença periodontal; medidas de prevenção e controle das doenças bucais (cárie e doença 
periodontal). Odontologia Social: processo saúde/doença; epidemiologia em saúde bucal; políticas de saúde; 
organização e planejamento de serviços de saúde. Materiais, equipamentos e instrumental: funcionamento, 
conservação e manutenção do equipamento; materiais odontológicos; instrumental odontológico; ergonomia. 
Fundamentos de Enfermagem: medidas de biossegurança em odontologia; primeiros socorros; anatomia bucal 
e dental. Técnicas Auxiliares de Odontologia: radiologia dentária; técnicas de restaurações plásticas e de 
proteção do processo dentina-polpa; técnicas de laboratório em prótese dental; teste de vitalidade pulpar. 

Prova Escrita para as funções com exigência de Ensino Superior 

Questões de Conhecimentos Gerais 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da 
oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, 
adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. 
Colocação pronominal. Pontuação gráfica. Vícios de linguagem.  

TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 

Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; elementos conceituais da: Atenção Primária, Estratégia 
Saúde da Família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Controle de doenças 
crônicas não transmissíveis,  Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). Trabalho em equipe multiprofissional. Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional 
de Promoção de Saúde. Política Nacional de Humanização. 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Lei complementar nº 109, de 3 de março de 2010 e suas alterações- Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

Noções básicas de informática- criação, edição, formatação, impressão de documentos. Criação, formatação, 
fórmulas e cálculos utilizando planilhas eletrônicas. Configuração e uso de impressoras e scaners. Internet e 
correio eletrônico.  

 

Questões de Conhecimentos Específicos 

ARQUITETO 

O Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; 
programas de necessidades; dimensionamento, organização do arranjo interno e layout; controle térmico, 
acústico e luminoso das edificações.  Acessibilidade nas construções e no meio urbano: adequação do espaço, 
mobiliário e equipamentos urbanos.  Ordenação do Solo Urbano: zoneamento de uso de solo; índices 
urbanísticos; sistema viário, uso e ocupação do solo; projetos urbanísticos e de reestruturação urbana; 
impactos ambientais urbanos. Plano Diretor.  Estatuto da Cidade. Noções dos projetos complementares: 
noções de comportamento e desempenho estrutural das edificações; instalações elétricas e hidros sanitárias; 
especificação de serviços e materiais; instalação de elevadores; sistemas de segurança nas edificações; 
prevenção contra incêndio. Viabilidade técnico-financeira de projetos arquitetônicos, urbanísticos e 
complementares: memoriais descritivos; cadernos de encargos; orçamento; composição de custos; técnicas de 
gerenciamento de atividades e recursos; acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras; 
licitação de obras públicas. Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: noções de preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental; tombamento e inventário.   

ENFERMEIRO 

Lei do exercício profissional e suas alterações. Código de Ética de Enfermagem. Direitos da criança e do 
adolescente. Políticas de Saúde/Ministério da Saúde: Política Nacional da Atenção Básica, incluindo os 
cadernos da atenção básica, Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional de Imunização, Redes de Atenção à Saúde. Anatomia e fisiologia dos 
órgãos e sistemas. Noções de microbiologia e parasitologia. Fundamentos de enfermagem: assepsia, sinais 
vitais, terapêutica medicamentosa, sondagens, curativo, oxigenioterapia, alimentação, coleta de material 
para exames laboratoriais, métodos de esterilização e desinfecção, precauções universais. Avaliação do 
crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Assistência de Enfermagem às doenças 
prevalentes na infância: afecções respiratórias, afecções de pele, desidratação, desnutrição, verminose, 
doenças meningocócicas. Assistência de enfermagem a criança e adolescente portadores de distúrbios 
neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais. Assistência de enfermagem à criança e adolescente 
portadores de diabetes Mellitus. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores do vírus 
IST/AIDS. Assistência de Enfermagem à criança e adolescente nas urgências e emergências: parada 
cardiorrespiratórias, acidentes na infância, traumatismos, afogamento, queimaduras, intoxicações, 
convulsão, mordeduras, hemorragias, maus tratos. Doenças infecciosas imunopreviníveis: sarampo, 
poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. Assistência de 
Enfermagem nas ações de vigilância epidemiológica: imunização - esquema básico recomendado pelo 
Ministério da Saúde - Rede de Frio; ações de prevenção e controle: notificação compulsória, investigação 
epidemiológica. Assistência de Enfermagem à saúde da mulher adolescente, com ênfase a: prevenção e 
controle de câncer cérvico-uterino; infecções sexualmente transmissíveis e AIDS; gravidez, parto e 
puerpério, aleitamento materno; planejamento familiar - anticoncepção, direitos reprodutivos. Consulta 
de enfermagem. A assistência integral à saúde da criança, adolescente, homem, mulher, idoso e gestante. 
Assistência de enfermagem a doenças crônicas não transmissíveis. Sistemas de informação em saúde. 
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ENGENHEIRO CIVIL 

Projetos de obras civis: Estruturais (concreto aço e madeira); Fundações; Instalações elétricas e hidro 
sanitárias. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras: Orçamento e composição de custos 
unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico financeiro. 
Acompanhamento de obras. Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, 
estacas e tubulões); Alvenaria; Estruturas e concreto armado; Aço e madeira; Coberturas e impermeabilização; 
Esquadrias; Pisos e revestimentos; Pinturas; instalações (água, esgoto, eletricidade, lógica e telefonia); Etapas 
de uma obra e descrição de serviços. Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 
emissão de fatura etc.); Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, 
materiais cerâmicos, vidro etc.); Controle de execução de obras e serviços. Noções de drenagem, de hidráulica, 
de hidrologia e solos. Higiene do Trabalho; Prevenção de acidentes do trabalho; Proteção do Meio Ambiente; 
Proteção contra Incêndios e Explosões. Normas Técnicas. Uso de ferramentas de apoio como sistemas CAD, 
SIG, Modelagem Matemática. 

FARMACÊUTICO 

Tipos de medicamentos; Acondicionamento de formas farmacêuticas; Vias de administração; Classificação das 
formas farmacêuticas; Matérias primas farmacêuticas; Pós, granulados e comprimidos; Tecnologia das formas 
farmacêuticas revestidas, líquidas, não estéreis e oriundas de vegetais; Esterilização e conservação dos 
produtos farmacêuticos; Manipulação de produtos farmacêuticos; Padronização de medicamentos; Dispensa 
de medicamentos; Aspectos legais e éticos no aviamento de prescrições médicas. Planejamento, aquisição e 
distribuição, recebimento e armazenamento de medicamentos. Medicamentos controlados. 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

Coleta de sangue e anticoagulantes aplicados em hematologia. Interpretação do hemograma em processos 
infecciosos, viróticos, inflamatórios e leucêmicos. Leucemias: fisiopatologia e métodos de diagnóstico 
laboratorial. Anemias carenciais (ferropriva e megaloblástica), hemoglobinopatias fisiopatologia e métodos de 
diagnóstico laboratorial. Hemostasia: plaquetopatias e coagulopatias congênitas e adquiridas. Micoses 
superficiais e profundas: transmissão e patogenicidade. Fungos oportunistas. Colheita e conservação de 
material biológico para pesquisa micológica. Técnicas de pesquisa para o diagnóstico laboratorial das micoses. 
Estudo de macro e micromorfologia dos fungos e interpretação dos resultados. Protozoários e helmintos de 
importância médica. Colheita, transporte e conservação de material biológico para o diagnóstico 
parasitológico. Diagnóstico laboratorial: métodos, técnicas e colorações utilizadas para o diagnóstico 
laboratorial das parasitoses humanas, controle de qualidade e interpretação dos resultados. Fundamento e 
interpretação dos resultados das reações de: aglutinação com partículas de látex, enzimaimunoensaio, reações 
de imunofluorescência, técnicas de biologia molecular (reação em cadeia da polimerase (PCR-RT, PCR)), 
reações de precipitação, hemaglutinação e reações de microhemaglutinação. Métodos de esterilização e 
desinfecção. Meios de cultura, produção e controle de qualidade em Microbiologia Clínica. Microbiota normal 
do corpo humano. Métodos de coloração utilizados em bacteriologia clínica. Identificação de bacilos Gram 
negativos. Identificação de cocos Gram positivos. Antibiograma. Diagnóstico das doenças sexualmente 
transmissíveis. Cultura de urina, cultura de líquor e outros líquidos orgânicos. Diagnóstico de escarro para 
tuberculose e para germes comuns. Infecção do trato respiratório superior. Hemocultura. Hepatites virais. 
Líquor: formação, função e caracteres físico-químicos. Noções sobre colheita e acondicionamento do material. 
Métodos de contagens de glóbulos e citologia diferencial. Citologia normal, citologia patológica e correlações 
com as síndromes liquóricas, inflamatórias e compressivas. Líquido pleural e ascítico: formação, função e 
colheita; exame físico-químico e citológico; citologia normal e patológica; diferenciação entre exsudato e 
transudato. Líquido sinovial: formação e fisiologia; noções sobre colheita, exame físico-químico, contagem 
celular e diferencial; classificações. Citograma nasal: citologia específica. Fundamentos teóricos de 
Espectrofotometria. Fundamentos Teóricos de Controle de Qualidade em Bioquímica Clínica. Conhecimento 
das etapas pré-analíticas e analíticas, incluindo metodologia, para as análises em geral. Conhecimento das 
etapas pós-analíticas com ênfase para interpretação dos resultados e significado clínico das seguintes análises: 
ureia, creatinina e ácido úrico; gasometria; cloretos; sódio e potássio, cálcio, fósforo e magnésio; glicemia de 
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jejum, proteínas glicadas (hemoglobina e frutosamina) e teste de tolerância à glicose; enzimas: fosfatases; 
AST/ALT e GGT; CK, CK-MB; LDH; amilase; lípase; proteínas totais e frações; eletroforese de proteínas; 
colesterol total e frações; bilirrubinas; hormônios. Formação da urina. Exame de urina de rotina: padronização, 
metodologias, interpretação clínico-laboratorial. Provas de função renal (ureia, creatinina, proteinúria, 
depuração de creatinina). Síndromes nefrológicas. 

FISIOTERAPEUTA 

Fundamentos e Técnicas de Atendimento na Fisioterapia; Conceito de Reabilitação; O Trabalho em Equipe na 
Reabilitação; O Papel de cada Profissional na Equipe de Reabilitação; Reabilitação; Paralisia Cerebral e Facial; 
Acidente Vascular Cerebral; Parkinsonismo; Síndrome de Down; Hanseníase; Afecções de Músculos e Tendões; 
Escolioses; Doenças Reumáticas; Cardiopatias; Amputações; Pneumopatias; Conceito e Aplicação: Exercícios 
Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios Passivos, Exercícios Isométricos; Conceito e Aplicação: 
Mecanoterapia; Conceito e Aplicação: Hidroterapia; Conceito e Aplicação: Termo terapia; Conceito e Aplicação: 
Crioterapia; Conceito e Aplicação: Massoterapia; Conceito e Aplicação: Eletroterapia; Fisioterapia aplicada à 
geriatria; Demências; Fisioterapia nas Doenças da 3ª idade; Ética e Legislação Profissional.  

FONOAUDIÓLOGO 

Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala 
e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: 
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, 
Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística Fonética e fonologia. Desenvolvimento 
Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. 
Aspectos psicossociais dos indivíduos considerados excepcionais. Classificação das excepcionalidades: mental, 
visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da 
Linguagem Oral. Desenvolvimento da linguagem escrita: Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos 
Distúrbios da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, 
conceitos e papéis. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Clínica Médica: Prontuário Médico; Reanimação Cardiorrespiratória; Preenchimento de Declaração de Óbito; 
Doenças de Notificação Compulsória; Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares; Ações de Vigilância 
Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas 
de Urgência/Emergência na Prática Médica. - Reanimação Cardiorrespiratória cerebral. Emergência 
Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo 
de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica 
nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. 
Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano. 
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. 
Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio encefálico. Traumatismo abdominal. 
Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar Acesso vascular: indicações e 
técnicas. Distúrbios do equilíbrio acidobásico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio 
hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia 
antitetânica e antirrábica. O paciente poli traumatizado: avaliação inicial; tratamento do choque hemorrágico; 
avaliação inicial do traumatismo cranioencefálico. Doenças cardiovasculares: avaliação inicial de precordialgias; 
crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no 
esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo; avaliação inicial do abdome agudo; 
apendicite; megacolo, volvo de sigmoide; diarreias agudas; pancreatites agudas e crônicas; colecistites; 
hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho geniturinário: infecções alta e baixa; litíase; 
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de 
sangramento vaginal e infecção urinária durante a gravidez. Doenças infectocontagiosas: DST. AIDS, meningites 
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virais e bacterianas, meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose 
diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e 
otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Urgências e emergências: 
reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados 
no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das 
emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e 
tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. 
Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de 
abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e 
do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, 
tabagismo e vacinação. Infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; 
embolia pulmonar; emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças 
respiratórias: pneumonias, tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Código de Ética Profissional. Gestação humana: anatomia e embriologia do trato genital feminino, 
ovulação e espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio, decídua e 
gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo, desenvolvimento morfofuncional do feto, 
adaptações maternas à prenhez; Assistência pré-natal: pré-natal, estática fetal, pelve normal. Crescimento 
e desenvolvimento fetal normal. Desvios do crescimento fetal – Crescimento Fetal Restrito- Macrossomia; 
sintomas mais comuns; evolução da gestação normal – seguimento de consultas; exames primordiais de 
pré-natal. Identificação de risco obstétrico. Caracterização da hipertensão e seu manejo. Conduta em 
gestante Rh negativo. Interrupção da gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças da placenta e 
membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, amniorrexe prematura; Doenças 
específicas da gestação: pré-eclâmpsia, hemorragias do terceiro trimestre, prematuridade, pós-datismo, 
gestação múltipla; 
Conhecimento do ciclo menstrual normal e suas alterações: menarca (precoce e tardia); ciclos irregulares; 
amenorreia; dismenorreia; TPM; climatério; menopausa; Puberdade precoce. Anticoncepção. Terapia de 
Reposição hormonal. Diagnóstico e conduta nas Infecções vaginais. Diagnóstico e conduta na algia pélvica. 
Esterilidade- Identificação e propedêutica elementar. Distopias genitais- identificação. Diagnóstico e 
conduta nas infecções urinarias. Diagnóstico e conduta nas infecções sexualmente transmissíveis. Exames 
preventivos de câncer de mama e colo uterino. Diagnóstico e conduta nas afecções benignas do ovário. 
Diagnóstico e conduta nas afecções benignas da mama. Diagnóstico nas afecções malignas ginecológicas: 
mama/colo uterino; endométrio/ovário. Noções das disfunções sexuais. Diagnóstico clínico e laboratorial 
do estado de gravidez. Modificações gravídicas gerais e locais e suas implicações clínicas. Alterações 
emocionais da gestante. 
Diagnóstico e conduta na mola hidatiforme. Diagnóstico e conduta nas alterações de líquido amniótico. 
Diagnóstico e conduta na rotura prematura pré-termo de membranas ovulares. Diagnóstico e conduta na 
gestação pós-data e na prematuridade. Diagnóstico e conduta nas gestações múltiplas. Ginecopatias e 
gravidez. Rastreamento e diagnóstico do diabetes gestacional. Rastreamento e diagnóstico de anemia na 
gravidez. Doenças infecciosas na gestação: Rubéola, HIV, Lues, Toxoplasmose. Orientação para 
amamentação. Orientação sobre o preparo para o parto. Medicamentos na gravidez. Protocolo de 
Assistência ao Pré-Natal de Baixo e Alto Risco. 

MÉDICO PEDIATRA 

Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Imunizações. Anemias carenciais e 
anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de 
vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asma brônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e acidobásico. Terapia de hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e 
crônica. Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. 
Antibioticoterapia. Parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. 
Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias cirúrgicas 
comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e 
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cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. 
Malformações congênitas comuns. Convulsão.  

MÉDICO PSIQUIATRA 

Políticas de Saúde/SUS. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da Família. Constituição 
Federal 88 (artigo 196 a 200) Sistema Único de Saúde (origem, princípios e diretrizes). Programa de Saúde da 
Família.  

Delirium, demência, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas; Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos 
de ansiedade; Transtornos somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de 
adaptação e transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da 
preferência sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento; 
Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante a infância ou 
adolescência; Inter consulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; Psicofarmacologia e 
Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Epidemiologia dos transtornos 
psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva. 

NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos 
desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de 
alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e 
utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolipticas, 
seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e 
critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - 
APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e 
avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, 
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição 
materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do 
lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do 
Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças 
nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. 
Políticas públicas em alimentação e nutrição. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteico-
calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e 
cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da 
dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e 
distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. 

ODONTÓLOGO 

ODONTOLOGIA PREVENTIVA e SAÚDE BUCAL COLETIVA e CLÍNICA INTEGRAL: Formação e composição da saliva. 
Etiologia e comportamento da cárie dental. Filosofia de tratamento integral. Noções de microbiologia bucal, 
placa dental, saliva, dieta, higiene bucal. Quimioprofilaxia da cárie dentária. Risco de cárie e atividade 
cariogênica. Diagnóstico e prognóstico de cárie. Métodos e mecanismos de ação do flúor. Plano de tratamento 
integrado em odontologia. Biossegurança em odontologia. Processo saúde doença. Promoção e educação em 
saúde. Exercício ético e legal da odontologia no Brasil. PERIODONTIA: Epidemiologia da doença periodontal. 
Anatomia do periodonto. Patogenia da doença periodontal. Inter-relação peridontia e demais áreas da 
odontologia. Cirurgia periodontal. ODONTOPEDIATRIA: Características da Infância à adolescência e suas 
dinâmicas de mudanças. Patologias e anomalias em Odontopediatria. Uso de antimicrobianos. Hábitos bucais. 
Morfologia da superfície oclusal. Trauma dental na dentição decídua. Controle da dor e tratamentos indicados 
aos pacientes odontopediátricos. Abordagens preventivas e clínicas em odontopediatria. Doenças bucais e 
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manifestações orais sistêmicas. Tratamento não invasivo. ODONTOGERIATRIA: Processo de envelhecimento. 
Odontologia geri- átrica. Aspectos psicológicos relacionados ao idoso. Atenção de saúde ao idoso. DENTÍSTICA 
RESTAURADORA: Propriedades, indicações e técnicas e uso das resinas compostas, amálgamas e cimento 
ionômeros de vidro. Restaurações diretas em dentes anteriores fraturados. Noções de oclusão e 
procedimentos clínicos de tratamento das disfunções. Abordagem de dentes tratados endodonticamente. 
Sistemas adesivos odontológicos. Clareamento de dentes vitais e não vitais. PSICOLOGIA NA ODONTOLOGIA: 
Formação de vínculo no atendimento odontológico. Relação paciente profissional. Controle do 
comportamento. Desenvolvimento humano. Dinâmica familiar. Conceitos de stress e sua relação com a saúde 
bucal. FARMACOLOGIA: Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas. 
Farmacologia geral. Princípios gerais do uso correto de fármacos para o tratamento da dor. Anestésicos locais. 
Antimicrobianos de uso corrente em odontologia. ENDODONTIA: Métodos de diagnóstico. Materiais para a 
proteção do complexo dentino-pulpar. Tratamento conservador da polpa dentária. Traumatismos alvéolo-
dentário. Doenças da polpa e periápice. Urgências em endodontia. EXODONTIA: Anatomia aplicada. Indicações 
e contraindicações. Exames complementares. Assepsia e barreiras de proteção. Técnicas Operatórias. Pós-
operatório em exodontia. PATOLOGIA BUCAL: Tumores benignos e malignos da cavidade bucal, suas 
incidências, características clínicas, tratamento e prognóstico. Lesões cancerizáveis. Lesões císticas. 
Epidemiologia. Infecções bacterianas. Doenças fúngicas e protozoárias. Infecções virais. Patologia das glândulas 
salivares. Ética no trabalho.  

PSICÓLOGO 

Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; A 
Personalidade; A sensação e a percepção; A Psicanálise; O Gestalt - Terapia; O Behaviorismo; Os testes 
psicológicos; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; 
Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; 
Orientação Familiar; sistema de RH: conceitos e objetivos desenvolvimento organizacional; recrutamento de 
RH: conceito e execução; etapas do processo de recrutamento, fontes de recrutamento, previsão de recursos 
humanos; seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção, entrevista de seleção, objetivos e tipos de 
entrevista; testes de seleção: conceito e espécies; treinamento de pessoal: conceito, importância e objetivos, 
levantamento das necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e avaliação do 
treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de avaliação de desempenho, 
entrevistas nas avaliações de desempenho; psicologia do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 
emocional; avaliações psicológicas: fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida no trabalho; 
saúde coletiva: políticas de saúde mental; saúde mental e trabalho; gestão de pessoas, organização, 
inteligência emocional, gestão de marketing pessoal e conceito metacompetência.  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Intervenção terapêutica e seus pressupostos teóricos. Desenvolvimento sensorial, perceptivo, cognitivo e 
motor: normal e seus desvios. Bases anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas aplicadas a Terapia Ocupacional. 
Terapia Ocupacional aplicada à neurologia, traumato‐ortopedia, reumatologia, geriatria, gerontologia e saúde 
mental. Fundamentos de psicopatologia e psicofarmacologia. Reforma psiquiátrica no Brasil e proposta de 
desinstucionalização. Avaliação em Terapia Ocupacional nas diversas áreas de intervenção. Análise de 
atividades: indicações e aplicação no tratamento ocupacional. Órteses e adaptações: prescrição e aplicação. 
Reabilitação psicossocial. Adequação postural para usuários de cadeira de rodas. Ações de Biossegurança. 
Humanização da Assistência. 
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Anexo 2 
ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a micro área;  

 Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados;  

 Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;  

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  

 Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 
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;  

 Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade;  

 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; 

 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 pelos 
Governos federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe;  

 Alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica com registro adequado das ações realizadas, por 
meio de preenchimento manual e/ou digital das informações;  

 Executar em conjunto com o Agente de Combate às Endemias - ACE, ações de controle de doenças, 
quando ocorrerem situações de surtos e epidemias, utilizando as medidas de controle adequadas, 
manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão da gestão 
municipal; 

 Participar das atividades de educação continuada. 

AGENTE OPERACIONAL 

Missão: 

Realizar trabalhos de manutenção, limpeza e conservação de ambientes externos, máquinas, veículos e 
equipamentos, contribuindo com a realização das tarefas de outros profissionais, bem como com o bem-estar 
dos cidadãos. 

Responsabilidades: 

 Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o 
tráfego de veículos; 

 Alinhando, escavando, demarcando e preparando o solo; 

 Assentando e nivelando o material; 

 Auxiliar na construção e montagem das armações de madeira dos edifícios, pontes galpões, viveiros e 
obras públicas diversas, utilizando processos e ferramentas adequadas. 

 Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas. 

 Auxiliar na execução de obras: 
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 Preparando canteiros de obras, limpando a área e compactando solos, a fim de possibilitar o início dos 
trabalhos; 

 Determinando o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, para orientar o assentamento 
do material; 

 Preparando o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo para permitir o assentamento das 
peças. 

 Promover a execução, manutenção, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, 
caixas de água, vasos sanitários, pias, vestiários, alambrados, entre outros. 

 Realizar trabalhos auxiliares que contribuam com o correto abastecimento de água e coleta de esgoto 
no município; 

 Abrindo valas para colocação de tubulações; 

 Cortando e assentando tubulações; 

 Prestando suporte ao Instalador Hidráulico. 

 Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores, plantas, gramados, preparando a terra, plantando 
sementes e mudas, limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando podas e aparando-as 
em épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, 
jardins, campos de futebol, entre outros e manter em funcionamento as atividades do horto. 

 Preparar área para sepultamentos, abrindo e fechando covas, bem como auxiliando na colocação do 
caixão, a fim de facilitar os sepultamentos e manter o local limpo e conservado. 

 Abrir túmulos mediante prévia autorização do órgão competente, visando auxiliar na exumação 
determinada pela Justiça, bem como na transferência de restos mortais. 

 Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre outros, atuando como suporte para o 
profissional habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do superior imediato. 

 Auxiliar o topógrafo na realização de suas atribuições; 

 Auxiliando no reconhecimento de terrenos ou itinerários; 

 Auxiliando na demarcação de lotes e loteamentos; 

 Transportando e montando equipamentos topográficos; 

 Roçando, batendo piquetes, medindo com trena, segurando baliza e mirando no punho; 

 Auxiliando no serviço de alinhamento; 

 Levantando medidas; 

 Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos utilizados para levantamento topográfico, limpando e 
organizando-os. 

 Abastecer veículos e máquinas no pátio; 

 Auxiliar os serviços de manutenção mecânica de máquinas, veículos e equipamentos. 

 Carregar e descarregar veículos, quando solicitado. 

 Auxiliar, quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 Trabalhar com adstrição de famílias, em base geográfica definida por Microárea; 

 Cadastrar todas as pessoas de sua Microárea e manter os cadastros atualizados; 

 Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

 Realizar atividades programadas, bem como as demandas espontâneas; 
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 Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 
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; 

 Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à 
Estratégia Saúde da Família, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância em 
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na 
comunidade, bem como realizar ações em conjunto com o Agente de Combate às Endemias no combate 
ao Aedes Aegypti ou quando ocorrerem situações de surtos e epidemias, entre outros, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; 

 Acompanhar as pessoas com problemas de saúde, bem como realizar o acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de 
renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelos Governos Federal, Estadual e Municipal de 
acordo com o planejamento da equipe; 

 Alimentar o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, com registro adequado das ações 
realizadas, por meio de preenchimento manual e/ou digital das informações; 

 Participar das atividades de educação continuada; 

 Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra 
normativa instituída pela União ou pelo Município de Fraiburgo. 

ARQUITETO 

Missão: 
Realizar trabalhos arquitetônicos, envolvendo elaboração de projetos, orçamentos, acompanhamento e 
fiscalização de obras, estudos de viabilidade, entre outros, a fim de viabilizar a execução de projetos de 
construção civil para a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, sejam eles de autoria própria ou de terceiros. 
 
Responsabilidades: 
- Realizar orçamentos, quantificando e levantando preços de materiais e mão-de-obra, para que os projetos 
possam ser levados à licitação e a órgãos fiscalizadores. 
- Elaborar projetos arquitetônicos (edificações) e assumir responsabilidade técnica sobre os mesmos, zelando 
para que novas obras do município atendam a necessidade para a qual foram solicitadas: 
- Identificar necessidades; 
- Coletar e analisar informações e dados; 
- Buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; 
- Definir conceito projetual; 
- Elaborar estudos preliminares e alternativas; 
- Definir materiais a serem utilizados; 
- Elaborar o projeto. 
- Realizar levantamento de obras existentes e elaborar projetos de reforma, para que os imóveis pertencentes 
ao município possam ser adequados a nova realidade/necessidade. 
- Acompanhar e fiscalizar as obras, visitando-as e analisando suas condições, prestando orientações, conferindo 
medições, monitorando a qualidade de materiais e serviços, para garantir que a execução dos projetos esteja 
conforme descrições e orçamentos. 
- Desenvolver estudos de viabilidade: 
- Analisando a documentação do empreendimento proposto; 
- Verificando adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais; 
- Avaliando alternativas de implantação do projeto; 
- Identificando alternativas de operacionalização; 
- Elaborando relatórios conclusivos de viabilidade. 
- Interpretar fotografias aéreas, imagens, cartas planialtimétricas e dados complementares, desenvolvendo 
mapas temáticos que caracterizam regiões geográficas, a fim de munir os superiores com informações acerca 
do planejamento e organização físico-espacial. 
- Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção, reformas, 
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paisagísticos, urbanísticos, entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre 
possíveis dúvidas com relação às obras públicas e particulares. 
- Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ensaios de produtos, métodos, equipamentos e procedimentos, 
a fim de implementar tecnologias. 
- Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o cumprimento das 
normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências processuais. 
- Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as posturas municipais 
e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias. 
- Elaborar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas de zoneamento 
urbanísticos, uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos urbanos, redes de infraestrutura, sistema 
viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental, social, econômico e turístico, de modo a 
atender a demanda solicitada, fazendo cumprir a legislação vigente. 
- Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros técnicos, imóveis, 
loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamentos urbanos, entre outros. 
- Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para 
decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 
- Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. 
- Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem 
como buscar soluções para eventuais transtornos. 
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Missão 
Prestar assistência ao paciente sempre sob a supervisão do Odontólogo ou do técnico em saúde bucal, de 
acordo com suas competências, realizando procedimentos de auxílio em higiene bucal, bem como 
desenvolvendo ações de orientação e educação visando promover a saúde bucal. 
 
Responsabilidades: 
- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
- Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho. 
- Auxiliar o Odontólogo e o Técnico em Saúde Bucal nos atendimentos, dispondo os instrumentos 
odontológicos, bem como entregando as peças em mãos, na medida em que estas forem solicitadas pelos 
mesmos, durante a realização das intervenções clínicas. 
- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de 
saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 
- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte dos produtos e 
resíduos odontológicos. 
- Processar filme radiográfico. 
- Selecionar moldeiras. 
- Preparar modelos em gesso. 
- Manipular materiais de uso odontológico. 
- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 
- Organizar e executar atividades de higiene bucal. 
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- Preparar o paciente para atendimento, posicionando-o de forma correta, colaborando com seu bem estar. 
- Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde 
bucal, auxiliando na preparação de informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre que solicitado. 
- Auxiliar na elaboração de relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 
- Auxiliar a equipe na manutenção atualizada dos indicadores e informações pertinentes à área de atuação, 
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade 
dos mesmos. 
- Atender os pacientes, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem 
como buscar soluções para eventuais transtornos. 
- Realizar em equipe levantamento das necessidades em saúde bucal. 
- Manter o estoque de medicamentos, observando quantidades e prazos de validade. 
- Auxiliar os profissionais de saúde bucal na realização de orientações e educação em saúde bucal, 
principalmente, mas não exclusivamente, em escolas, visando à disseminação do conhecimento dos métodos 
de cuidados e prevenção em higiene e saúde bucal, como escovação, uso de flúor, entre outros. 
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
- Atuar de acordo com princípios de qualidade ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para o exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu Superior Imediato e ou conforme a 
demanda. 

DESENHISTA TÉCNICO 

Responsabilidades: 

Elaborar, reproduzir e/ou atualizar desenhos técnicos, utilizando softwares específicos e/ou 
ferramentas/equipamentos convencionais de desenho:  

 Coletando dados para elaboração de desenho;  

 Interpretando projetos existentes;  

 Fazendo levantamentos de campo, quando necessário;  

 Analisando croqui obtido através das informações de campo;  

 Determinando metodologia de desenho;  

 Selecionando meios e ferramentas de desenho;  

 Aplicando normas técnicas;  

 Definindo formatos e escalas;  

 Detalhando desenhos;  

 Diagramando pranchas;  

 Legendando plantas.  

Manter atualizados os croquis, rascunhos, plantas, especificações técnicas entre outros, alimentando novos 
dados e/ou informações em planilhas e arquivos, conforme normas e procedimentos preestabelecidos.  

Efetuar cálculos trigonométricos, geométricos, aritméticos, entre outros, utilizando tabelas e demais recursos 
disponíveis, a fim de determinar as dimensões, proporções e outras características de projetos.  

Arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos e demais ais documentos, através de normas e procedimentos 
preestabelecidos, com o intuito de manter informações pertinentes e organizar sua área de trabalho.  

Realizar tarefas de apoio administrativo, auxiliando a execução das atividades internas da sua área de atuação.  

Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para 
decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação.  
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Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos 
internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos.  

Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem 
como buscar soluções para eventuais transtornos.  

Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.  

Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando 
indicado em laudos competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. Executar outras 
tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou 

ENFERMEIRO 

Missão: 

Prestar assistência integral ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas competências, realizando 
procedimentos de enfermagem, visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de higiene e conforto, visando 
atender necessidades do usuário e promover seu bem-estar. 

Responsabilidades: 

 Planejar, programar, coordenar serviços, executar e monitorar políticas de Saúde preconizadas pela 
Gestão Municipal, através de programas, projetos e ações estratégicas, com a finalidade de intervir no 
processo saúde/doença dos cidadãos, família e comunidade, segundo os princípios de SUS, visando 
contribuir com a qualidade de vida. 

 Prestar orientações sobre saúde, cuidados pessoais e familiares, realizando reuniões, grupos de serviço, 
grupos na comunidade, trabalhos individuais e familiares, a fim de disseminar conhecimentos e 
promover saúde. 

 Supervisionar a equipe de trabalho, a fim de promover um atendimento de qualidade à comunidade, 
com segurança e higiene: realizando palestras, reuniões, estudos, a fim de promover capacitação 
técnica da equipe, bem como incentivando os servidores a buscarem aperfeiçoamento, seja promovido 
pelo município ou não; analisando se as técnicas estão sendo executadas corretamente e com a devida 
assepsia, padronizando normas e procedimentos de enfermagem. 

 Desenvolver os trabalhos de enfermagem com segurança, zelando pelo bem-estar da pessoa atendida: 
realizar consultas de enfermagem, atender pacientes em domicílio, prescrever ações de enfermagem, 
realizar aferição de sinais vitais, realizar cateterismo vesical e nas gástrico, realizar punções venosas, 
realizar eletrocardiogramas, coletar materiais de triagem. 

 Desenvolver projetos para programas do município, analisando necessidades, estudando viabilidade e 
fazendo apresentações, a fim de propiciar um atendimento de qualidade e beneficiar a população. 

 Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem e de saúde, utilizando-
se do controle e educação, promovendo o desenvolvimento individual e profissional, a realização de 
diagnósticos e solução de problemas. 

 Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em saúde, visando 
propiciar debate, informação e divulgação junto à comunidade e servidores do município. 

 Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem e de saúde, 
utilizando-se da observação direta, análise de registros, entrevistas, reuniões, entre outros, 
proporcionando o desenvolvimento do serviço de saúde em um sistema dinâmico. 

 Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimento de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas, buscando a integralidade e a resolutividade da 
assistência prestada. 

 Coordenar, executar, supervisionar e avaliar ações de planejamento e programação de saúde, visando o 
alcance de metas e a melhoria da qualidade da assistência em saúde. 
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 Participar no planejamento e formulação de políticas públicas em saúde, utilizando-se de análise 
situacional e planejamento estratégico, intervindo e avaliando as ações propostas. 

 Participar de projetos de construção ou reforma de unidades de saúde, avaliando a funcionalidade da 
estrutura física de acordo com normas preestabelecidas, otimizando espaços adequados e funcionais 
para prestação da assistência. 

 Prevenir e controlar sistematicamente a infecção dos serviços de saúde e de doenças, e outros agravos 
transmissíveis em geral, através do monitoramento, avaliação, informação e medidas de redução de 
danos, visando prevenir agravos de infecções cruzadas, através de doenças transmissíveis. 

 Prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido, promovendo 
processo de viver e interferindo na cadeia de morbimortalidade. 

 Participar de ações em saúde intersetorialmente, no âmbito da assistência, pesquisa e educação do 
serviço público municipal, visando promover políticas de saúde comunitária e social, resgatando a 
integralidade, resolutividade e equidade do SUS. 

 Desenvolver pesquisas na área com vistas à formulação de programas e projetos que confiram 
eficiência, eficácia e efetividade a gestão de políticas públicas em saúde, norteando as ações de 
planejamento e execução em saúde. 

 Humanizar o atendimento ao cidadão, assegurando seus direitos e respeitando as diversidades, visando 
diminuir as iniquidades sociais. 

 Reduzir as incidências de DST/AIDS, proporcionando diagnóstico precoce em gestantes e população 
geral, visando aumento da qualidade de vida de usuários e famílias, bem como acompanhar gestantes 
soropositivas e crianças expostas, minimizando a transmissão vertical do HIV. 

 Buscar a conscientização da população em relação a DST/HIV/AIDS e outros, através de 
informações/orientações e educação continuada, desenvolvimento de projetos e realização de 
campanhas em datas pontuais. 

 Prestar informações sobre a disponibilização dos insumos de prevenção no serviço público, visando a 
promoção da saúde e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

 Auxiliar o usuário/família na leitura e interpretação de resultados de exames, fornecendo informações 
sobre a doença em questão, impactos na vida do paciente e família, entre outros, visando a correta 
prevenção e evitando discriminações, bem como reforçar a necessidade de tratamento dos parceiros 
sexuais, quando este for o caso. 

 Referenciar o usuário para os serviços de assistência necessários, enfatizando a importância do 
acompanhamento médico e psicossocial periódico, visando contribuir com a adesão ao tratamento e 
promover o bem-estar. 

 Notificar e investigar doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme 
normatização estadual e federal, comunicando à vigilância epidemiológica, possibilitando a adoção de 
medidas preventivas e conhecimento do perfil de morbidade. 

 Assessorar e supervisionar as ações de vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar, unidades de 
saúde, instituições privadas, entre outros, prestando orientação, supervisão e controle diário, a fim de 
realizar intervenções pertinentes. 

 Consolidar os dados provenientes dos hospitais, rede privada e outros, por meio do processamento do 
sistema de informação de agravos de notificação, e divulgar as informações e análises epidemiológicas, 
a fim de gerar estatísticas pertinentes e auxiliar na tomada de decisões em relação ao assunto. 

 Realizar busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, hospitais, instituições e 
outros, orientando, oficializando, controlando e supervisionando, bem como realizando visitas 
domiciliares, quando necessário, visando o controle epidemiológico. 

 Enviar dados aos órgãos competentes, dentro dos prazos estabelecidos, cumprindo a legislação vigente. 

 Realizar gestão dos sistemas de informação epidemiológica, incluindo coleta e consolidação de dados 
provenientes de unidades notificantes: Participando das capacitações dos sistemas; Orientando os 
digitadores; Retirando relatórios mensais para controle. 

 Coordenar e executar ações de vacinação, buscando a redução de agravos à saúde e controle e 
erradicação de doenças. 

 Realizar busca ativa de declarações de óbitos e de nascidos vivos nas unidades de saúde, cartórios e 
cemitérios existentes no município, fornecendo informações sobre mortalidade/natalidade a todas as 
instâncias do sistema único de saúde. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 
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 Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e 
respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

Quando atuando em Enfermagem do Trabalho: 

 Realizar vigilância dos agravos relacionados ao trabalho, fazendo visitas técnicas aos ambientes de 
trabalho, a fim de reduzir o risco de morbimortalidade por acidentes de trabalho. 

 Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em saúde do 
trabalho, visando propiciar debates, informação e divulgação junto a trabalhadores e gestores. 

 Realizar atividades de promoção, prevenção, assistência e reabilitação aos trabalhadores, visando a 
implementação da saúde do trabalhador. 

 Participar de grupos de trabalho intersetorial para implantação/implementação de política de saúde 
voltadas à saúde ocupacional, compondo equipe de trabalho para execução de política intersetorial, 
propiciando a integralidade da atenção aos trabalhadores. 

 Prestar atendimento de enfermagem aos trabalhadores de acordo com as diretrizes da gestão 
municipal, atendendo as necessidades de saúde da população trabalhadora. 

 Capacitar os demais trabalhadores da equipe de enfermagem em saúde do trabalhador, realizando 
atividade de educação continuada, cursos e treinamentos, visando atualizar a equipe e propiciar 
melhores condições de atenção à saúde do trabalhador. 

 Auxiliar no estabelecimento do nexo causai, por meio de entrevistas pessoais e análise da(s) carteira(s) 
profissional, buscando identificar o histórico profissional do trabalhador. 

 Colaborar com as melhorias em ações de vigilância, bem como dos ambientes e postos de trabalho, 
produzindo relatórios a partir da codificação dos cadastros dos usuários do Serviço de Saúde 
Ocupacional, consultando a CBO, CID-10 e CNAE. 

 Difundir a importância da prevenção de acidentes, divulgando normas de segurança e higiene no 
trabalho, promovendo palestras, debates, campanhas e outros. 

 Prestar atendimento de enfermagem direto aos trabalhadores realizando primeiros socorros, curativos, 
imobilizações e administrando medicamentos. 

 Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos, exigências técnicas e legais em Saúde 
Ocupacional. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 
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ENGENHEIRO CIVIL 

Missão: 

Elaborar, analisar e aprovar projetos de engenharia, bem como fiscalizar e gerenciar obras a fim de garantir o 
desenvolvimento ordenado das obras públicas do município, em acordo com as leis e normas técnicas vigentes. 

Responsabilidades: 

 Elaborar projetos de edificações e obras no município de Fraiburgo: realizando estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental, incluindo investigação de campo; dimensionando mão de obra, 
equipamentos, serviços e materiais necessários; fazendo avaliações imobiliárias para a Prefeitura; 
definindo a mais assertiva metodologia para a execução de obras. 

 Gerenciar obras em andamento: acompanhando tecnicamente todas as suas fases de execução; 
controlando o recebimento de materiais e serviços; supervisionando a segurança da obra e o pleno 
cumprimento das normas e procedimentos de segurança por parte da mão de obra selecionada; 
controlando o cronograma físico e financeiro da obra, otimizando processos construtivos e realizando 
ajustes de campo a fim de garantir o cumprimento dos mesmos. 

 Garantir a qualidade do empreendimento e/ou projeto de obra em andamento: verificando o 
atendimento a normas, padrões e procedimentos preestabelecidos; fiscalizando o controle ambiental 
do empreendimento; elaborando o projeto de construção; calculando os esforços e deformações 
previstas na obra projetada ou que afetem a mesma; preparando plantas e especificações da obra; 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessária; efetuando um 
cálculo aproximado dos custos; analisando ensaios materiais, de resíduos e insumos; auditando 
permanentemente o trabalho realizado nas fases do projeto; orientando os profissionais envolvidos. 

 Prestar assistência técnica em processos licitatórios: estabelecendo critérios para a pré-qualificação de 
serviços e obras; preparando termos de referência para a contratação de serviços e obras; prestando 
suporte para a preparação do edital de concorrência; julgando propostas técnicas e financeiras. 

 Elaborar planos, programas e/ou projetos, de modo a buscar a aprovação junto aos superiores e órgãos 
competentes: identificando necessidades; coletando informações; analisando dados; elaborando e 
definindo metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais, orçamentos, entre outros. 

 Desenvolver projetos de pesquisa, a fim de implementar tecnologias: realizando ou solicitando ensaios 
de produtos, métodos, equipamentos e procedimentos. 

 Realizar estudos e análises de dados censitários e estudos demográficos, gerando informações a serem 
utilizadas no desenvolvimento de projetos. 

 Desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro sanitários e de saneamento ambiental, utilizando 
ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG, Modelagem Matemática de Redes, entre outros. 

 Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o 
cumprimento das normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências processuais. 

 Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as posturas 
municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais, 
tributárias e sanitárias. 

 Elaborar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos, de modo a atender a 
demanda solicitada, fazendo cumprir a legislação vigente: incluindo mapas de zoneamento urbanístico, 
uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos urbanos, redes de infraestrutura, sistema viário, 
patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental, social, econômico e turístico. 

 Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros técnicos, 
imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamentos 
urbanos, entre outros. 

 Participar de processos judiciais, representando o município através de informações e documentos 
levantados previamente. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 
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 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

FARMACÊUTICO 

Missão: 

Atuar na compra, armazenagem e dispensação de medicamentos, prestando suporte ao usuário, família e 
profissionais envolvidos, tirando dúvidas, realizando avaliação farmacêutica, prestando atendimentos, entre 
outros, a fim de prestar assistência e contribuir com o uso consciente e racional de medicação, bem como com 
o restabelecimento da saúde ou alívio de sofrimento dos pacientes. 

Responsabilidades: 

 Planejar aquisição e distribuição de medicamentos, visando manter o fluxo normal de distribuição de 
medicamentos aos usuários e/ou serviços: Acompanhando todo o processo de elaboração de pedidos e 
compras para o laboratório, desde a relação de pedidos até a presença no pregão; Realizando 
procedimentos administrativos de controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos, entre 
outros, a fim de gerar relatórios de utilização, permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a 
quantidade necessária de medicamentos a serem comprados no próximo período; Elaborando lista de 
medicamentos e quantidades necessárias; Planejando Registro de Preços; Participando de compras 
mensais; Realizando análise das amostras via internet com laudo de aceitabilidade; Autorizando a 
dispensação para as Unidades de Saúde mediante pedido semanal. 

 Atuar no recebimento e armazenagem de medicamentos, a fim de garantir que o que foi comprado foi 
entregue, bem como garantir a qualidade de estocagem dos produtos: Conferindo volumes, 
quantidades, validades, valores referentes às autorizações; Dando entrada no sistema específico; 
Controlando condições de estoque e armazenagem. 

 Realizar avaliação farmacêutica da prescrição de medicação, através de pedido de atendente que estiver 
com dúvidas quanto ao remédio solicitado, visando evitar a troca de medicamentos. 

 Definir destino de produtos vencidos, providenciando recolhimento e encaminhamento para a empresa 
responsável pela coleta, a fim de garantir que eles sejam descartados com segurança e de acordo com 
normas ambientais. 

 Realizar balanço de medicamentos controlados, encaminhando trimestralmente e anualmente relatório 
para a Vigilância Sanitária da Regional de Videira, visando seguir procedimentos legais, bem como 
manter o órgão fiscalizador informado. 

 Controlar programa de Medicamentos Excepcionais, montando processos, recadastrando e distribuindo 
medicações de alto custo, garantindo o funcionamento do programa. 

 Controlar a distribuição de medicamentos judiciais, acompanhando e entregando medicamentos 
judiciais deferidos pelo juiz. 

 Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, sobre medicamentos, modo de utilizar e 
processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às informações pertinentes 
ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este, bem como evitar trocas, uso 
inadequado ou irracional de medicamentos. 

 Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou prontuário do paciente, visando 
melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos. 

 Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído da lista de 
medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando promover que os usuários tenham acesso à 
medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento. 

 Realizar atendimento domiciliar terapêutico, para verificar as condições de vida dos pacientes, fornecer 
medicação e fortalecer o vínculo do paciente com o tratamento e com o serviço prestado pelo 
município. 

 Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados 
à sua área de atuação, através de reuniões, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros. 
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 Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de 
licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população e a 
qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto. 

 Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, em 
parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia disponível, visando efetivar a 
formulação de uma política de Assistência Farmacêutica Municipal e a implantação de ações capazes de 
promover a melhoria das condições de assistência à saúde. 

 Fiscalizar e vistoriar em estabelecimentos de saúde, inspeção e interdição de estabelecimentos de 
saúde, cadastro e controle de receitas e balanços referentes a farmácias e drogarias, para fornecimento 
de receituário. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

Missão: 

Realizar atribuições pertinentes ao farmacêutico bioquímico (com habilitação em análises clínicas), como 
padronização de procedimentos de exames, realização de exames para contribuir um correto diagnóstico, 
suporte técnico a equipe de laboratório, a fim de garantir que as atividades sejam realizadas com qualidade e 
que produzam resultados verídicos. 

Responsabilidades: 

 Planejar e organizar o trabalho da equipe de laboratório, bem como manter o controle interno do 
mesmo, para obter resultados de qualidade, com segurança, buscando a minimização do erro: definir as 
atribuições de cada servidor; definir as regras e normas de atendimento e de realização das atividades, 
como análises de exames e entrega de resultados; dar orientações sobre todas as atividades do 
laboratório, entre elas: como liberar resultados compatíveis, instruções sobre recoletas, repetições de 
exames, preparo de soluções de controle analítico, manutenção e controle de equipamentos, controle 
dos reagentes, entre outros; realizar reuniões periódicas para esclarecimentos e repasse de regras e 
normas. 

 Elaborar manuais de procedimentos e POPs (Procedimentos Operacionais Padrão), procedimentando 
todas as atividades e rotinas exercidas dentro do laboratório, visando facilitar e padronizar as atividades 
e garantindo que todos os servidores utilizem as mesmas técnicas. 

 Elaborar e ministras treinamentos aos servidores de sua área de atuação, a fim de melhorar a 
performance dos mesmos, tornando-os mais capacitados. 

 Manter controle externo - Programa Nacional de Controle da Qualidade - PNCQ, a fim de otimizar 
resultados e melhorar a qualidade dos exames realizados: Receber controle com inspeção em todo 
material; Organizar equipe e definir atribuições para realização das provas; Analisar resultados obtidos e 
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concordância dos mesmos; Realizar e/ou solicitar repetições necessárias; Finalizar as análises; Buscar 
colocação (resultado das provas) e fazer o repasse aos servidores e a (ao) Secretária (o) de Saúde. 

 Acompanhar todo o processo de elaboração de pedidos e compras para o laboratório, desde a relação 
de pedidos até a presença no pregão, passando por pré-cotação, análise das amostras via internet com 
laudo de aceitabilidade, entre outros, a fim de melhorar fornecedores, qualidade dos produtos 
utilizados e garantir a continuidade dos trabalhos. 

 Elaborar projetos para a compra de equipamentos, realizando levantamento da demanda de exames e 
necessidade de equipamentos para agilizar a análise do resultado, bem como orçando os mesmos. 

 Elaborar projetos para a realização/implementação de novos exames, visando possibilitar uma maior 
quantidade de análises, para melhorar os diagnósticos realizados pelo município e otimizar e agilizar 
resultados: Verificar a demanda do município; Avaliar o prazo para obtenção de resultados em 
laboratórios externos; Analisar recursos para realização desses exames no município; Pesquisar e 
realizar contato com fornecedores. 

 Promover comunicação/contato constante entre Secretaria e Laboratório, visando estabelecer e manter 
uma política de clareza e transparência nas atividades desenvolvidas no laboratório: Apresentar à 
Secretaria possíveis soluções para os problemas diagnosticados; Discutir necessidades da equipe de 
trabalho, bem como das condições de trabalho; Repassar necessidades de aquisição de reagentes, 
equipamentos, contratação de pessoal, entre outros. 

 Participar de treinamentos externos como representante do Município, visando inteirar-se de novas 
técnicas e definições, com o intuito de melhorar a execução dos exames e otimizar resultados. 

 Responsabilizar-se tecnicamente perante Conselho Regional de Farmácia, ANVISA e VISA local, para 
cumprir com requisitos legais e garantir resultados idôneos. 

 Supervisionar, orientar e realizar exames clínicos/laboratoriais, de exsudatos e transudatos humanos, 
empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados, bem como interpretar, avaliar e liberar 
resultados, visando garantir que estes sejam confiáveis e sirvam para confirmar e/ou descartar 
diagnósticos. 

 Efetuar análise bioquímica de água, leite humano e outros, visando garantir o controle de qualidade, 
pureza, conservação e homogeneidade do material. 

 Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, visando atender a produção de medicamentos e outros 
preparados. 

 Realizar fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, 
produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. 

 Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, sobre medicamentos, modo de utilizar e 
processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às informações pertinentes 
ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este, bem como evitar trocas, uso 
inadequado ou irracional de medicamentos. 

 Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou prontuário do paciente, visando 
melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos. 

 Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído da lista de 
medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando promover que os usuários tenham acesso à 
medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento. 

 Realizar atendimento domiciliar terapêutico, para verificar as condições de vida dos pacientes, fornecer 
medicação e fortalecer o vínculo do paciente com o tratamento e com o serviço prestado pelo 
município. 

 Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados 
à sua área de atuação, através de reuniões, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros. 

 Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de 
licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população e a 
qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto. 

 Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, em 
parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia disponível, visando efetivar a 
formulação de uma política de Assistência Farmacêutica Municipal e a implantação de ações capazes de 
promover a melhoria das condições de assistência à saúde. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 



Prefeitura Municipal de Fraiburgo – Processo Seletivo – Edital 011/2019 

Página 47 de 66 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos da área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

FISIOTERAPEUTA 

Missão: 

Desenvolver ações de fisioterapia, desde o diagnóstico até o efetivo tratamento, utilizando-se de técnicas 
apropriadas aos mais diversos casos, visando promover cura ou melhora da qualidade de vida dos pacientes, 
contribuindo com a retomada de suas atividades diárias. 

Responsabilidades: 

 Elaborar diagnóstico fisioterapêutico, analisando e estudando os desvios físico-funcionais 
intercorrentes, na sua estrutura e funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar as 
alterações apresentadas, considerando desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade. 

 Avaliar estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia intercorrente, de exames 
laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e sinergismo das 
estruturas anatômicas envolvidas. 

 Planejar estratégias de intervenção junto aos pacientes, prescrevendo tratamento conforme 
necessidades de cada caso: definindo objetivos e estratégias; definindo condutas e procedimentos; 
definindo frequência e tempo da intervenção; preparando programas de atividades físicas funcionais. 

 Desenvolver ações de fisioterapia: em pacientes com problemas ortopédicos e traumatológicos e/ou 
com patologias neurológicas, utilizando técnicas fisioterapêuticas apropriadas a cada caso, a fim de 
melhorar a cinética funcional do paciente e contribuir com sua reabilitação para as atividades diárias; 
em cardio-pneumologia, utilizando técnicas fisioterapêuticas apropriadas, a fim de melhorar a cardio-
pneumologia dos pacientes; outros casos especiais, (oncologia, pediatria, ginecologia, reumatologia, 
entre outros). 

 Redigir laudos fisioterapêuticos, e elaborar pareceres técnicos, gerando informações pertinentes. 

 Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorréndas e as 
condições de alta da assistência, gerando informações pertinentes. 

 Realizar devolutivas e orientações aos pacientes, pais ou responsáveis, fornecendo informações 
pertinentes. 

 Prestar orientações às escolas, bem como ministrar palestras/formações para professores, agentes de 
atividades em educação, equipe técnico-pedagógica, pais e comunidade em geral, dando-lhes suporte e 
transmitindo conhecimentos na área de atuação. 

 Desenvolver ações educativas e preventivas, através de práticas, folders, palestras, vivências e outros. 

 Contribuir para a prevenção, habilitação e reabilitação motora, conforme necessidades individuais dos 
educandos com distúrbios osteomioarticulares e neuromotores, através de atendimento clínico, 
orientações aos pais ou responsáveis, visando melhoria na qualidade de vida. 

 Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional 
laborativa, bem como analisar os fatores ambientais contributivos ao conhecimento de distúrbios 
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funcionais laborativos, desenvolvendo programas coletivos contributivos à diminuição dos riscos de 
acidentes de trabalho. 

 Promover a educação em saúde em seus níveis de atenção, coletiva e individual, desenvolvendo estudos 
e pesquisas de prevenção e assistência relacionados com Fisioterapia e Saúde, através de campanhas, 
palestras, comissões, reuniões, ordinárias e extraordinárias, e outros. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

FONOAUDIÓLOGO 

Missão: 

Prestar assistência integral ao usuário, familiar e/ou cuidador, realizando procedimentos de fonoaudiologia, 
visando diagnosticar/atender e estabelecer tratamento de acordo com as necessidades apresentadas, bem 
como prestar orientações a familiares e/ou cuidadores, promovendo saúde e qualidade de vida. 

Responsabilidades: 

 Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala avaliando e identificando problemas ou deficiências 
ligadas a comunicação oral: empregando técnicas próprias de avaliação; realizando os exames fonéticos 
de linguagem, audiometria, gravação, entre outros; estabelecendo o plano de treinamento ou 
terapêutico. 

 Prestar atendimento a pacientes, familiares e/ou cuidadores para prevenção, habilitação e reabilitação 
de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia: Planejando, 
desenvolvendo e executando campanhas de incentivo a prevenção; Desenvolvendo estratégias e 
atividades terapêuticas com grupos especiais (gestantes, neonatos, idosos, entre outros). 

 Participar na viabilidade e resolutividade dos tratamentos, acompanhando seus pacientes, familiares 
e/ou cuidadores no processo do desenvolvimento de linguagem oral, escrita, fala, voz, articulação e 
audição: Elaborando diagnósticos, pareceres, relatórios, documentos, prontuários e outros, observando 
as anotações das aplicações e procedimentos realizados; Programando, desenvolvendo e 
supervisionando o treinamento de pacientes, familiares e/ou cuidadores; Fazendo demonstrações de 
respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do 
pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o usuário/paciente. 

 Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e ações 
bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

 Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, 
sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames 
complementares, de outros profissionais de saúde, quando necessários. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 
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 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Colaborar com a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e 
participando de programas de treinamento. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais necessidades. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS 

Missão: 

Contribuir para o aprimoramento de conhecimentos e/ou profissionalização da população, bem como ensinar 
práticas que possam auxiliar na complementação da renda familiar, contribuindo com a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas. 

Responsabilidades: 

Contribuir para o aprimoramento de conhecimentos e/ou profissionalização da população, bem como ensinar 
práticas que possam auxiliar na complementação da renda familiar: 

 Selecionando o conteúdo e material didático a ser utilizado; Estabelecendo a carga horária das 
aulas/cursos; 

 Definindo metodologia de ensino; 

 Preparando e ministrando treinamentos, aulas práticas e teóricas sobre moda atual, confecção de 
utensílios domésticos, bordados, costura, tricô, crochê, pintura, roupas, artesanato em geral, 
manutenção de equipamentos e utensílios, economia doméstica e outros; 

 Atuando em grupos de Idosos, Clubes de Mães, entre outros; 

 Providenciando preparação de local para treinamento/aula; 

 Verificando o material, ferramentas, instrumentos e máquinas a serem utilizados. 

 Conduzindo com destreza e agilidade as diversas máquinas e equipamentos utilizados nas áreas 
específicas de trabalho, para efetuar demonstrações sobre as técnicas operacionais; 

 Utilizando procedimentos de segurança no manuseio dos materiais e equipamentos, prevenção contra 
acidentes de trabalho, controle de qualidade, higiene e outros; 

 Determinando a sequência das operações a serem realizadas pelos alunos; 

 Interpretando e explicando-lhes, individualmente ou em grupo, detalhes do treinamento; 

 Acompanhando o trabalho de cada aluno; 

 Apontando e corrigindo as falhas. 

 Intensificar o convívio social, bem como o lazer na comunidade, promovendo, organizando e 
desempenhando atividades sociais, dinâmicas, brincadeiras e outros. 

 Dominar a escala de dificuldades e progressões dos aprendizes na construção dos conhecimentos, 
conduzindo sempre do certo e conhecido para o novo e desconhecido, bem como manter-se sempre 
atualizado na evolução dos conteúdos a serem ministrados. 

 Auxiliar, quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 
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 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

MECÂNICO 

Missão: 

Executar manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos, bem como efetuar testes 
nos mesmos, detectando defeitos, substituindo e/ou reparando peças e componentes necessários, a fim de 
assegurar que tenham plenas condições de funcionamento e que ofereçam segurança ao seu operador. 

Responsabilidades: 

 Elaborar e executar plano de manutenção em veículos e máquinas, visando seu bom funcionamento e 
durabilidade: 

 Diagnosticar falhas no funcionamento do veículo/máquina; 

 Interpretar desenhos e normas técnicas; 

 Estimar tempo para a realização da manutenção; 

 Selecionar as ferramentas mais adequadas para realizar o trabalho; 

 Efetuar a limpeza geral no motor; 

 Ajustar válvulas e componentes mecânicos, elétricos, hidráulicos e pneumáticos; 

 Limpar e drenar filtros; 

 Regular freio, sistema de ignição e injeção e altura de suspensão; 

 Balancear rodas; 

 Alinhar sistema de direção; 

 Desmontar, reparar e remontar caixa, diferencial e motores; 

 Realizar outras atividades pertinentes à manutenção, conforme necessidade. 

 Substituir peças nos mais diversos sistemas, estejam elas com defeito de fabricação ou desgastadas pelo 
tempo de uso, a fim de garantir o funcionamento dos mesmos. 

 Solicitar orçamentos e compra de peças, a fim de encontrar melhor qualidade de produtos, menor custo 
e melhores fornecedores. 

 Executar a lubrificação, regulagem e calibragem dos motores mecânicos, conforme especificações 
técnicas de cada fabricante, fazendo uso de instrumentos, ferramentas e/ou equipamentos apropriados. 

 Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos/máquinas, realizando os mais diversos 
testes e utilizando ferramentas/máquinas adequadas, a fim de identificar possíveis falhas e garantir a 
segurança na operação dos mesmos. 

 Verificar a necessidade de reparos nas ferramentas e equipamentos utilizados na sua área de trabalho, 
visando manter o bom funcionamento dos mesmos. 

 Orientar os usuários sobre as condições de funcionamento e operação dos equipamentos e máquinas, 
visando otimizar o desempenho desses equipamentos e evitar paradas por quebra ou defeito. 

 Realizar trabalhos de soldagem, confeccionando ou reparando peças, entre outros, de modo a contribuir 
com o correto funcionamento do equipamento que requer a peça. 

 Substituir, ajustar e/ou retificar peças como bomba de óleo, válvula, cabeçote, entre outras, quando 
necessário, utilizando ferramentas e/ou equipamentos específicos, de modo que o motor funcione 
corretamente. 

 Trocar e consertar pneus, utilizando ferramentas e métodos específicos, com o intuito de possibilitar 0 
funcionamento de veículos e equipamentos. 
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 Lubrificar e trocar óleo de veículos, máquinas e equipamentos, com a intenção de melhorar seu 
funcionamento e aumentar sua vida útil. 

 Auxiliar, quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Atender aos clientes internos e externos, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, 
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/MÉDICO CLÍNICO GERAL - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA/ 
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA/MÉDICO PEDIATRA/MÉDICO PSIQUIATRA 

1. Promover ações em saúde que propiciem o bem-estar dos usuários, efetuando consultas e atendimentos 
médicos: 2. - Realizando anamnese; 3. - Realizando exame físico; 4. - Levantando hipóteses diagnósticas; 5. - 
Realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental; 6. - Solicitando e/ou realizando exames 
complementares; 7. - Interpretando dados de exames clínicos e exames complementares; 8. - Diagnosticando 
estado de saúde; 9. - Discutindo diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e 
familiares; 10. - Realizando visitas domiciliares, quando necessário. 11. Tratar pacientes e clientes: 12. - 
Planejando, indicando e prescrevendo tratamento; 13. - Executar tratamentos com agentes químicos, físicos e 
biológicos; 14. - Receitando drogas, medicamentos e fitoterápicos; 15. - Praticando intervenções clínicas e/ou 
cirúrgicas; 16. - Praticando procedimentos intervencionistas; 17. - Estabelecendo prognóstico; 18. - 
Monitorando estado de saúde dos pacientes; 19. Implementar ações para promoção da saúde: 20. - 
Estabelecendo planos de ação; 21. - Prescrevendo medidas higiênico-dietéticas; 22. - Prescrevendo imunização; 
23. - Ministrando tratamentos preventivos; 24. - Implementando medidas de segurança e proteção do 
trabalhador; 25. - Implementando medidas de saúde ambiental; 26. - Promovendo campanhas de saúde e 
atividades educativas; 27. - Promovendo ações de controle de vetores e zoonoses; 28. - Divulgando 
informações em mídia; 29. - Prestando informações e orientações à população, visando proporcionar troca de 
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros; 30. - Participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias 
31. Elaborar documentos médicos, tais quais: prontuários, receitas, atestados, protocolos de condutas 
médicas, laudos, relatórios, pereceres, documentos de imagem, declarações, material informativo e normativo. 
32. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, 
encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos (contra referência) e 
ou exames complementares, analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, 
prognóstico e plano de tratamento, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho 
Federal de Medicina. 33. Manter o registro dos usuários atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica, 
tratamento, evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada. 34. 
Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou estabelecimentos 
de saúde. 35. Realizar inspeções médicas para efeito de posse em cargo público; readaptação; reversão; 
aproveitamento; licença por motivo de doença em pessoa da família; aposentadoria, auxílio-doença; salário 
maternidade; revisão de aposentadoria; auxílio ao filho excepcional, licença acidente de trabalho, isenção de 
imposto de renda de servidores aposentados, entre outros, visando o cumprimento da legislação. 36. Realizar 
outras inspeções médicas de caráter elucidativo ou apoio relativo a casos sujeitos à perícia, conforme 
solicitação, bem como expedir laudo de licença para tratamento de saúde dos servidores, efetuando perícias 
domiciliares ou hospitalares, na impossibilidade de comparecimento destes ao local da perícia. 37. Compor a 
Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos pedidos de reconsideração, quando necessário 
e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente 
técnico nas perícias judiciais designadas, formulando quesitos. 38. Auditar os laudos médicos para autorização 
de internação hospitalar. 39. Utilizar sistema informatizado para registro de consultas (prontuário). 40. 
Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, 
indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos 
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Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 41. Realizar 
procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção primária, definida como a promoção da saúde e a 
prevenção da ocorrência de enfermidades ou profilaxia. 42. Realizar procedimento técnico-profissional dirigido 
para a prevenção secundária, definida como a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. 43. Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a 
prevenção terciária, definida como a prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos. 44. Elaborar 
relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões 
de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 45. Manter atualizados os indicadores e 
informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável, 
visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. 46. Atender aos servidores, pessoalmente ou por 
telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais 
transtornos. 47. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 48. Atuar de acordo com 
princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município. 
49. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 50. Executar outras tarefas correlatas 
às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda. 

MONITOR SOCIAL 

Missão: 

Propiciar segurança e bem-estar às crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social, zelando pela 
integridade física e moral dos mesmos, tomando ações para a diminuição de seu sofrimento psíquico e para a 
facilitação de sua reintegração à família/sociedade. 

Responsabilidades: 

 Propiciar segurança e bem-estar às crianças, adolescentes e/ou famílias em situação de 
risco/vulnerabilidade social: 

 Tomando ações para diminuir seu sofrimento psíquico; 
 Auxiliando, quando possível, na integração e reintegração dos atendidos à suas famílias; 
 Agendando e acompanhando atividades relacionadas à saúde, como consultas médicas, odontológicas, 

entre outros; 
 Encaminhando e/ou acompanhando consultas e atendimentos jurídicos; 
 Intensificando o convívio social, através de atividades sociais, dinâmicas, brincadeiras e outros. 
 Acompanhando e proporcionando atividades ligadas à cultura e lazer, de acordo com a faixa etária dos 

atendidos; 
 Acompanhando e proporcionando atividades de caráter profissional e educativo, de acordo com faixa 

etária, visando facilitar sua reintegração na sociedade; 
 Monitorando atividade de alimentação e repouso; 
 Orientando e/ou administrando medicamentos aos atendidos, conforme receita médica; 
 Acompanhando e monitorando os horários, bem como a programação exibida em TV, rádio, DVD, entre 

outros. 
 Verificar a existência de hematomas, escoriações, bem como a sua integridade física, sempre 

comunicando à coordenação, caso haja a existência de alguma anormalidade. 
 Organizar atuação dos funcionários nas Casas-Lar, no que se refere à limpeza e preparo de alimentos, 

definindo tarefas e organizando horários, zelando sempre pelo bem-estar das crianças/adolescentes das 
Casas. 

 Zelar pela integridade física e moral dos atendidos, acionando órgãos e entidades necessários para 
garantir a segurança e proteção dos mesmos. 

 Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos atendidos e suas famílias. 
 Manter o registro dos atendidos, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibilitar a troca de 

informações entre turnos, o entendimento do histórico do cotidiano, bem como do desenvolvimento 
bio-psico-social dos mesmos. 

 Aprofundar conceitos relacionados à formação de valores, como a ética e cidadania. 
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 Elaborar relatórios com informações, ciados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 

estratégico do município. 
 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 

competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 
 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 

demanda. 

MOTORISTA 

Missão: 

Dirigir veículos, atuando no transporte de passageiros e/ou cargas, zelando pela segurança e 
conforto/acondicionamento dos mesmos, seguindo as regras de trânsito vigentes. 

Responsabilidades: 

 Dirigir veículos do município, a fim de transportar pessoas e materiais ao seu local de destino: 

 fazendo os ajustes prévios; 

 detectando problemas mecânicos; 

 identificando sinais sonoros, luminosos e visuais; 

 transportando pessoas e materiais; 

 zelando pela sua segurança; 

 respeitando as regras de trânsito; 

 adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente/acidente. 

 Realizar verificações e manutenções básicas do veículo: 

 identificando avarias; 

 verificando nível do combustível; 

 abastecendo veículo; 

 limpando parte interna e externa do veículo; 

 verificando estado dos pneus; 

 testando sistema elétrico; 

 esterilizando veículos; 

 verificando nível do líquido de arrefecimento do reservatório; 

 testando sistema de freios; 

 conferindo equipamentos obrigatórios do veículo; 

 trocando pneus; 

 solicitando a troca de óleo; 

 acompanhando prazos ou quilometragem para revisões periódicas e providenciando/solicitando as 
mesmas; 

 verificando suspensão do veículo. 

 Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros e/ou pacientes, manuseando instrumentos e 
equipamentos, quando necessário, cuidando com a correta acomodação do passageiro e/ou paciente no 
veículo. 

 Tratar dos passageiros e/ou pacientes com respeito e urbanidade durante o transporte, evitando 
desconforto a estes indivíduos. 

 Abastecer veículos no pátio e/ou levar para abastecer veículos em postos de combustíveis; 
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 Transportar combustível para máquinas no entorno do município e abastecê-las, a fim de possibilitar a 
continuidade dos trabalhos que dependem destas, seguindo as normas para este tipo de carga, 
atentando-se a qualquer sinal de irregularidade, tomando as medidas cabíveis para solucionar eventuais 
problemas. 

 Transportar cargas como cascalho, terra, entulho, bem como auxiliar no manuseio de mangueiras, 
quando dirigindo o caminha limpa fossa. 

 Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura sob sua 
responsabilidade. 

 Proceder ao mapeamento de viagens, identificando usuários, seu destino, quilometragem, horários de 
saída e chegada ao destino, atendendo as necessidades do cargo. 

 Manter atualizada sua Carteira de Nacional de Habilitação e a documentação dos veículos, para não 
infringir as leis de trânsito. 

 Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu 
acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a 
localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo as 
mesmas com documentos de recebimento ou entrega. 

 Auxiliar, quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Manter o veículo utilizado constantemente higienizado. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

NUTRICIONISTA 

Missão: 

Prestar assistência integral ao usuário, visando contribuir com o bom estado nutricional da população assistida 
e reduzir doenças crônicas ocasionadas por excesso de peso, sedentarismo, obesidade, entre outros, bem com 
elaborar cardápios e supervisionar a confecção da merenda nas escolas, visando a adequada alimentação das 
crianças. 

Responsabilidades: 

 Elaborar cardápios: 

 para escolas, analisando a aceitabilidade das refeições pelos alunos e verificando hábitos alimentares 
locais, a fim de oferecer refeições balanceadas, suprindo no mínimo 15% das necessidades nutricionais 
dos alunos; 

 para demais usuários do serviço de nutrição, planejando dietas especiais de acordo com as patologias 
decorrentes, visando diminuir índice de desnutrição e/ou mortalidade. 

 Controlar estoques, realizando inspeções, para evitar que gêneros de alimentos tenham que ser 
descartados por terem ultrapassado seu prazo de validade ou por terem sido armazenados de forma 
incorreta. 

 Participar das compras de alimentos, estando presente nos processos de compras (pregões), 
inspecionando a qualidade dos produtos, a fim de evitar a compra de alimentos que estejam abaixo do 
padrão exigido de qualidade. 

 Realizar treinamentos de merendeiras/cozinheiras e orientar seu trabalho, através de reuniões e 
eventos, utilizando ferramentas específicas, para garantir a higiene na manipulação dos alimentos e 
melhorar padrão técnico dos serviços. 
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 Supervisionar o trabalho de merendeiras/cozinheiras, acompanhando o preparo, distribuição das 
refeições, recebimento de gêneros alimentícios e armazenagem, garantindo a qualidade da 
alimentação, reduzindo riscos de contaminação alimentar e melhorar o rendimento do serviço. 

 Aplicar testes de aceitabilidade, aplicando questionários em alunos e realizando cálculos de 
resto/ingesta, a fim de observar a necessidade de troca e/ou inserção de novos alimentos no cardápio, 
ou ainda introduzir novas maneiras de preparar alimentos. 

 Instruir pais de alunos através de palestras, folders, reuniões, encontros individuais, entre outros, a fim 
de prevenir obesidade, desnutrição, alimentação incorreta, entre outros, visando promover saúde. 

 Promover o conforto e a segurança no ambiente de trabalho, auxiliando na compra e entrega de EPIs e 
dando orientações a respeito da prevenção de acidentes. 

 Prestar assistência integral ao usuário, visando contribuir com o bom estado nutricional da população 
assistida, melhorando sua qualidade de vida, bem como reduzir doenças crônicas ocasionadas por 
excesso de peso, sedentarismo, obesidade, entre outros: 

 realizando visita domiciliar, quando necessário, ou consultas em unidades de saúde, escolas, CEIs, entre 
outros; 

 avaliando estado nutricional individual ou grupal e problemas na alimentação; 

 elaborando prescrição dietética; 

 adequando a dieta à evolução do estado nutricional do usuário; 

 solicitando exames complementares; 

 referenciando o usuário do SUS aos níveis de atenção de maior complexidade para complementação do 
tratamento; 

 prescrevendo fórmulas nutricionais enterais, suplementos nutricionais, alimentos para fins especiais e 
fitoterápicos; 

 orientando o paciente e/ou familiares/responsáveis, quanto às técnicas higiênicas e dietéticas; 

 Coordenar os Programas de Saúde, planejando estratégias, realizando atividades, como palestras, 
grupos, dinâmicas, folders, entre outros, promovendo a conscientização da importância da alimentação 
adequada em cada grupo de risco. 

 Participar no desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de alimentação e nutrição, contribuindo 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, em nível local e 
regional, planejando ações específicas. 

 Elaborar plano de trabalho anual, avaliando e definindo as prioridades, contemplando os procedimentos 
adotados para o desenvolvimento de atribuições específicas, aperfeiçoando o atendimento prestado à 
população assistida. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos clientes internos e externos, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, 
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

ODONTÓLOGO 

Missão: 

Desenvolver ações que promovam a saúde bucal, sejam elas de orientação, prevenção ou curativas, a fim de 
contribuir com a saúde da população do Município de Fraiburgo. 
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Responsabilidades: 

 Planejar ações de promoção de saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, visando 
organizar os trabalhos a serem desempenhados durante o ano. 

 Desenvolver ações de orientação e educação em saúde bucal, principalmente, mas não exclusivamente, 
em escolas, visando à disseminação do conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em higiene 
e saúde bucal, como escovação, uso do flúor, entre outros: 

 Elaborando e ministrando palestras por faixa etária; 

 Realizar levantamento de problemas bucais em pacientes, a fim de obter indicadores sobre a situação 
da Saúde Bucal no Município: 

 através de exames clínicos nos consultórios da Unidade de Saúde; 

 através de visitas nos CEIs e escolas 

 Estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento bucal, por meio de instrumentos 
especiais, exames radiológicos e laboratoriais. 

 Executar tratamentos preventivos, tais como identificação da placa, aplicação de selantes, orientação 
sobre a importância da alimentação adequada, escovação, a fim de contribuir com a conscientização e a 
saúde bucal da população. 

 Executar tratamentos curativos, de acordo com diagnóstico realizado, com suporte do Técnico em 
Higiene Dental, a fim de contribuir com a saúde bucal dos pacientes. 

 Controlar ações preventivas e curativas, através do preenchimento de fichas, listas e prontuários, para 
garantir o recebimento de verbas e a atualização dos índices de Saúde do Município. 

 Participar dos processos de compras de materiais de consumo, equipamentos, materiais didáticos e 
outros, identificando necessidades; 

 Possibilitar a pacientes o acesso a tratamentos não oferecidos pelo município, a fim de encaminhar com 
segurança as pessoas para resolução de seu problema. 

 Participar de treinamentos, palestras, campanhas de promoção de saúde, entre outros, a fim de obter 
subsídios para implantar e implementar programas de Saúde Bucal, aprimorar técnicas, trocar 
experiências, entre outros. 

 Orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo Técnico em Higiene Dental. 

 Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em 
sua especialidade, bem como observar sua correta utilização. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

OPERADOR DE MÁQUINAS - BRITADOR/OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA/ 
OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA/OPERADOR DE MÁQUINAS ROLO COMPACTADOR 

Missão: 

Operar máquinas como Trator de Esteira, Motoniveladoras, Escavadeiras Hidráulicas, Carregadeiras, entre 
outras, para efetuar escavações, remoções de terras, pedras, cascalho e outros materiais, bem como facilitar o 
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trabalho para os agricultores do município, melhorar as condições de habitação e locomoção, garantindo a 
realização de trabalhos que necessitem de máquinas para sua execução. 

Responsabilidades: 

 Operar o equipamento, com o intuito de viabilizar o trabalho: 

 Conduzindo, dirigindo, manobrando e controlando o painel de comandos e instrumentos da máquina; 

 Regulando a altura e inclinação da pá em relação solo, quando houver; 

 Acionando a alavanca de comando; 

 Manipulando os comandos de marcha e direção possibilitando a movimentação da terra; 

 Efetuando escavações, remoções de terras, pedras, cascalho e outros materiais; 

 Movimentando a lâmina da máquina ou a borda inferior da pá; 

 Rebaixando as partes mais altas e nivelando a superfície; 

 Movimentando a pá escavadeira, acionando seus pedais e alavancas de comando de corte, elevação e 
abertura, para escavar, carregar, levantar e descarregar o material. 

 Realizar verificações e manutenções básicas da máquina, zelando pelas boas condições da mesma: 

 vistoriando-a; 

 realizando pequenos reparos; 

 verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo; 

 testando o freio e a parte elétrica; 

 detectando problemas mecânicos; 

 identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais; 

 checando indicações dos instrumentos do painel; 

 lubrificando-a; 

 solicitando manutenção quando necessário. 

 Zelar pelas condições de segurança individual e coletiva: 

 evitando acidentes; 

 atentando-se para normas e procedimentos preestabelecidos; 

 utilizando equipamentos de proteção e/ou segurança quando necessário. 

 Auxiliar, quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 

Missão: 

Operar tratores de pneu, lavrando o solo para os agricultores, limpando estradas e abrindo caminhos, a fim de 
garantir a realização de trabalhos que necessitem destes equipamentos para sua execução, bem como 
assegurando a continuidade dos processos agrícolas. 

Responsabilidades: 

 Operar o equipamento com o intuito de viabilizar o trabalho: 

 conduzindo-o e controlando o painel de comandos e instrumentos; 

 manobrando a máquina; 

 manuseando seus implementos; 
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 acionando as alavancas de comando; 

 manipulando os comandos de marcha e direção possibilitando a movimentação da terra; 

 rebaixando as partes mais altas e nivelando a superfície; 

 arando e revirando o solo; 

 executando os serviços de raspagens de terra, retirada de entulhos, retirada de capa asfáltica e 
transporte de materiais. 

 Prestar serviços aos agricultores, a fim de garantir a continuidade e sucesso dos processos agrícolas: 

 Adubando a terra; 

 fertilizando as lavouras; 

 transportando materiais. 

 Realizar verificações e manutenções básicas nos equipamentos, zelando pelas boas condições dos 
mesmos: 

 vistoriando-o; 

 realizando pequenos reparos; 

 verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo; 

 testando o freio, a parte elétrica; 

 detectando problemas mecânicos; 

 identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais; 

 checando indicações dos instrumentos do painel; 

 lubrificando-o; 

 solicitando manutenção quando necessário. 

 Zelar pelas condições de segurança individual e coletiva: 

 evitando acidentes; 

 atentando-se para normas e procedimentos preestabelecidos; 

 utilizando equipamentos de proteção e/ou segurança quando necessário. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Auxiliar, quando necessário, na elaboração de relatórios com informações e dados da área, visando 
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

PSICÓLOGO 

Missão: 

Prestar assistência integral ao usuário, família, escola e/ou comunidade, de acordo com suas competências, 
realizando procedimentos de psicologia, visando diagnosticar/atender as necessidades apresentadas, analisá-
las, tratá-las e prestar orientações/acompanhamento, a fim de contribuir com o restabelecimento da saúde 
mental, melhoria da qualidade de vida e diminuição do sofrimento psíquico. 

Responsabilidades: 

 Promover a saúde mental e qualidade de vida, contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, através de psicoterapia, 
avaliações e intervenções. 

 Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo, aplicando os 
conhecimentos teóricos e técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores 
determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também 
a condições políticas, históricas e culturais. 
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 Avaliar comportamentos individuais, grupais e/ou institucionais: 
 Triando casos; 
 Entrevistando pessoas; 
 Levantando e coletando dados pertinentes, através de anamnese, observação direta e indireta, 

questionários, entre outros; 
 Realizando consultas psicológicas; 
 Lendo processos e prontuários; 
 Escutando pessoas ativamente. 
 Realizar avaliação psicológica e das características da personalidade: 
 Escolhendo instrumento de avaliação; 
 Aplicando instrumento de avaliação; 
 Mensurando resultados de instrumentos de avaliação; 
 Elaborando diagnósticos, relatórios, pareceres, laudos e perícias; 
 Orientar indivíduos, grupos e instituições, realizando grupos de orientação, visando minimizar as 

dificuldades relatadas pela clientela: 
 Propondo alternativas de solução de problemas; 
 Informando sobre o desenvolvimento do psiquismo humano; 
 Dando orientações para mudança de comportamento; 
 Orientando grupos específicos, como pais a fim de auxiliá-los a identificar, localizar e prevenir 

problemas, e resolver suas dificuldades; professores, a fim de informá-los sobre condições do 
desenvolvimento psicológico de cada caso, bem como auxiliá-los a resolver as dificuldades e problemas 
encontrados com os alunos; adolescentes; portadores de determinada doença; idosos, entre outros; 

 Orientando sobre programas de saúde pública; 
 Propondo intervenções. 
 Acompanhar indivíduos, grupos e instituições; 
 Acompanhando impacto, desenvolvimento e evolução de intervenções; 
 Acompanhando a evolução de casos; 
 Acompanhando resultado de projetos. 
 Desenvolver projetos, realizando pesquisas, identificando demandas e propondo alternativas, visando 

agregar ao Município de Fraiburgo, novos projetos e programas que possam propiciar uma atenção 
integral aos usuários. 

 Realizar psicoterapia individual e/ou acompanhamento psicológico em grupo, com o intuito de 
possibilitar que o aluno/paciente/grupo; 

 diminua seu sofrimento psíquico; 
 reflita sobre sua situação e/ou doença; 
 tire dúvidas; 
 troque vivências; 
 evolua na área que apresenta dificuldade (comportamento, aprendizagem) e/ou quadro 

clínico/recuperação da doença; 
 consiga manter a saúde mental. 
 Colaborar para a ampliação da visão da realidade psicossocial à qual os usuários estão inseridos, por 

meio do acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais, escolas, domicílios e outros, sempre 
que necessário. 

 Avaliar e acompanhar os servidores afastados, elaborando parecer psicológico, encaminhando-os aos 
médicos peritos. 

 Avaliar os servidores através de visitas domiciliares, quando necessário e/ou solicitado pelos médicos 
peritos, conforme a análise dos casos. 

 Atuar na prevenção de problemas de comportamento e aprendizagem, realizando palestras, dinâmicas, 
elaborando folders, entre outros, visando preservar a saúde mental dos clientes nas escolas. 

 Contribuir para o processo de inclusão na superação do impasse psicológico de crianças e adolescentes 
com deficiência, bem como orientar unidades escolares de educação infantil e ensino regular, pais, e 
indivíduos envolvidos no processo de desenvolvimento dos fatores psicológicos da criança, visando 
promover a saúde e qualidade de vida dos educandos com necessidades especiais, pais e corpo docente. 

 Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional, participando da 
elaboração de planos e políticas, auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais 
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diferenciados, analisando características de indivíduos portadores de necessidades especiais, bem como 
prestando orientação psicológica aos educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem. 

 Realizar trabalhos de estimulação psicomotora, psicológica e neuropsicológica. 
 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 

estabelecimentos de saúde. 
 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 

subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 
 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 

procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 

estratégico do município. 
 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 

competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 
 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 

demanda. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Missão: 

Prestar assistência integrai ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas competências, realizando 
procedimentos técnicos de enfermagem, visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de higiene e conforto, 
visando atender necessidades do usuário e promover seu bem-estar. 

Responsabilidades: 

 Prestar trabalho de prevenção, assistência e reabilitação, inerentes à função, usuário, família e 
comunidade, segundo os princípios do SUS, através de programas estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, com a finalidade de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. 

 Prestar assistência integral ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas competências, 
realizando procedimentos técnicos de enfermagem, visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de 
higiene e conforto, visando atender necessidades do usuário. 

 Realizar triagens, executando pré-consultas, medindo e avaliando dados como pressão arterial, peso, 
temperatura, e outros, conforme necessidade, a fim de fornecer informações pertinentes para posterior 
avaliação do médico. 

 Realizar procedimentos técnicos de enfermagem, visando o bem-estar e a promoção de saúde: 

 Higienizar pacientes; 

 Fazer curativos de I e II grau, utilizando materiais adequados; 

 Realizar exames preventivos, utilizando técnicas específicas, coletando material para análise em 
laboratório, a fim de prestar serviços de atenção à saúde da mulher; 

 Possibilitar nebulizações, preparando as soluções e acompanhando o paciente no procedimento; 

 Aplicar injetáveis a fim de possibilitar tratamento e/ou agilizar a cura do paciente; 

 Realizar testes de Glicemia, a fim de controlar a Diabetes e prestar informações para evitá-la; 

 Prestar orientações sobre como evitar e/ou tratar hipertensão arterial; 

 Administrar medicamentos sob orientação médica; 

 Realizar punção venosa para coleta de sangue e diagnóstico de eventual doença. 

 Realizar visita domiciliar a pacientes e famílias, visando atender suas necessidades, bem como observar 
seu estado de saúde. 

 Realizar trabalhos administrativos e assistenciais, tais como: 

 agendamento de consultas; 

 distribuição de medicamentos; 
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 fechamento de relatório de produção mensal e outros diversos; 

 fechamento de cartão ponto de servidores da unidade; 

 orientação à comunidade dos serviços que são prestados na unidade central; 

 repasse de informações pertinentes a (ao) Secretária (o) de Saúde; 

 cadastro de informações de pacientes através dos programas de saúde via internet; 

 controle de todo material e equipamento para o funcionamento da unidade; 

 digitação do pré-natal; 

 cadastramento de gestantes; 

 digitação do SINAN; 

 notificações e orientações a cada pessoa notificada; 

 envio de dados à Regional de Saúde; 

 digitação do SIM em idade fértil, do Siscolo; 

 alimentação de sistemas de informação específicos de enfermagem; 

 entre outros procedimentos e rotinas. 

 Planejar, supervisionar e executar em conjunto com a equipe, ações de enfermagem, participando de 
campanhas de vacinas, de ações de bloqueios em epidemiologias, atividades educativas e de prevenção, 
implementando atitudes de saúde na população. 

 Auxiliar nas capacitações da equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde, quando 
integrante do PSF, organizando, pesquisando e ministrando temas referentes à sua área, contribuindo 
com a qualificação da equipe. 

 Efetuar controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, realizando e orientando 
cuidados de enfermagem ao paciente, visando promover as melhores condições para o 
restabelecimento deste. 

 Contribuir com a prevenção e controle de infecção no ambiente de trabalho, cuidando e orientando a 
limpeza dos equipamentos e ambientes das unidades de saúde, garantindo assistência de qualidade e 
isenção de riscos ao usuário. 

 Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade e quantidade de 
medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque, solicitando reposição de material e 
realizando organização, manutenção e controle de materiais, equipamentos, ambientes e outros. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

 Executar procedimentos laboratoriais para a realização de análises clínicas; 

 coletando materiais biológicos tais como: sangue, urina, fezes, secreção vaginal, dentre outros; 

 manuseando e preparando os materiais para análise clínica dos mesmos. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

 Quando atuando como Técnico de Enfermagem do Trabalho: 

 Participar com o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e execução das atividades de 
enfermagem do trabalho, nos três níveis de prevenção, integrando a equipe de saúde do trabalhador. 

 Participar com o Enfermeiro na elaboração de projetos e análises de prevenção de doenças relacionadas 
ao trabalho, a fim de promover a educação na prevenção de acidentes, de doenças ocupacionais e de 
treinamento relacionado à prevenção da saúde do trabalhador: 

 incluindo estratégias de controle; 

 sugerindo mudanças necessárias para identificar riscos que possa resultar em doenças ocupacionais; 
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 auxiliando na elaboração e execução de projetos para investigação sobre a saúde do trabalhador. 

 Informar e orientar os indivíduos sobre os riscos de doenças ocupacionais e profissionais existentes: 

 apresentando meios, técnicas e treinamentos adequados à prevenção e controle. 

 Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em saúde do 
trabalho, visando propiciar debates, informação e divulgação junto a trabalhadores e gestores. 

 Realizar atividades de promoção, prevenção, assistência e reabilitação aos trabalhadores, visando a 
implementação da saúde do trabalhador. 

 Prestar atendimento técnico de enfermagem aos trabalhadores de acordo com as diretrizes da gestão 
municipal, atendendo as necessidades de saúde da população trabalhadora. 

 Prestar procedimentos técnicos de enfermagem direto aos trabalhadores realizando primeiros socorros, 
curativos de I e II grau, imobilizações e administrando medicamentos sob orientação médica. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Missão: 

Prestar assistência ao paciente e ao Odontólogo, de acordo com suas competências, realizando procedimentos 
técnicos em higiene bucal, bem como desenvolvendo ações de orientação e educação visando promover a 
saúde bucal. 

Responsabilidades: 

 Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; 

 Participar do gerenciamento da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

 Apoiar as atividades dos Auxiliares em Saúde Bucal - ASB e dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS nas 
ações de prevenção e promoção da saúde bucal; 

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade 
Básica de Saúde - UBS; 

 Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde; 

 Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. 

 Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica 
do flúor, conforme orientação do odontólogo. 

 Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo Odontólogo. 

 Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas 
odontológicas. 

 Inserir e distribuir no preparo cavitário, materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado 
o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo Odontólogo. 

 Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos. 

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

 Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e 
do ambiente de trabalho. 
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 Auxiliar o Odontólogo nos atendimentos, dispondo os instrumentos odontológicos durante a realização 
das intervenções clínicas. 

 Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 

 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte dos produtos e 
resíduos odontológicos. 

 Processar filme radiográfico. 

 Selecionar moldeiras. 

 Preparar modelos em gesso. 

 Manipular materiais de uso odontológico. 

 Remover suturas. 

 Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador. 

 Organizar e executar atividades de higiene bucal. 

 Preparar o paciente para atendimento, posicionando-o de forma correta, colaborando com seu bem 
estar. 

 Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em 
saúde bucal, preparando informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre que solicitado. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender os pacientes, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Realizar em equipe levantamento das necessidades em saúde bucal. 

 Manter o estoque de medicamentos, observando quantidades e prazos de validade. 

 Realizar orientações e educação em saúde bucal, principalmente, mas não exclusivamente, em escolas, 
visando à disseminação do conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em higiene e saúde 
bucal, como escovação, uso de flúor, entre outros. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para o exercício do seu trabalho, quando indicado em 
laudos competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 

 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu Superior Imediato e ou conforme 
a demanda. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Missão: 

Prestar assistência integral ao servidor, paciente, família, e/ou comunidade, de acordo com suas competências, 
realizando procedimentos de Terapia Ocupacional, visando elevar o perfil das funções motoras e mentais, para 
recuperar o homem em sua totalidade, bem como ampliar seu desempenho e participação social, através de 
procedimentos que envolvam a atividade humana. 

Responsabilidades: 

 Buscar, na saúde mental, a autonomia das pessoas em relação as suas limitações específicas, dedicando-
se ao resgate da autoestima, da realização, do autocuidado, da inclusão no mercado de trabalho e da 
participação na comunidade, além de promover a realização de atividades orientadas e supervisionadas, 
visando aumentar o contato social e convívio com mundo exterior. 
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 Atender clientes, sejam eles pacientes ou servidores, a fim de elevar o perfil das funções motoras e 
mentais, para recuperar o homem em sua totalidade, bem como ampliar seu desempenho e 
participação social, através de procedimentos que envolvam a atividade humana: 

 Analisando aspectos sensório-motores e/ou percepto-cognitivos e/ou sócio culturais; 

 Traçando plano terapêutico; 

 Preparando ambiente e material terapêutico; 

 Indicando conduta terapêutica; 

 Prescrevendo e adaptando atividades; 

 Estimulando cognição, desenvolvimento neuropsicomotor normal, percepção táctil-anestésica, 
percepção auditiva, percepção visual, percepção olfativa; 

 Reeducando postura; 

 Acompanhando evolução terapêutica. 

 Orientar servidores, pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis: 

 Explicando procedimentos e rotinas; 

 Demonstrando procedimentos e técnicas; 

 Verificando a compreensão da orientação; 

 Esclarecendo dúvidas; 

 Visitando domicílios, escolas e postos de trabalho; 

 Orientando técnicas ergonômicas. 

 Desenvolver programas de prevenção e de promoção de saúde, melhorando a qualidade de vida no 
trabalho e fora dele: 

 Identificando a população alvo; 

 Analisando a viabilidade dos procedimentos junto à população alvo; 

 Planejando campanhas de prevenção; 

 Compondo plano de trabalho; 

 Identificando procedimentos alternativos; 

 Desenvolvendo atividades lúdicas e pedagógicas; 

 Atuando nos diversos programas de Saúde Pública, como em grupos de hipertensos, diabéticos, 
DST/AIV/AIDS, SISVAN, Idosos, Gestantes, entre outros. 

 Contribuir com a saúde do trabalhador, promovendo estratégias que levem a uma melhor qualidade de 
vida no trabalho, conhecendo as realidades e os fatores de risco aos quais os trabalhadores estão 
expostos, minimizando as possíveis dificuldades e acidentes. 

 Propor e desenvolver ações de reabilitação psicossocial junto aos trabalhadores afastados temporária 
ou permanentemente do trabalho. 

 Atuar na educação e promoção da saúde, atuando no enfrentamento de conflitos típicos de faixas 
etárias/períodos da vida, no período gestacional, facilitando o desenvolvimento do vínculo mãe-bebê, 
na elaboração e viabilização de projetos de vida e na adaptação e adequação de ambientes, rotinas de 
vida e práticas diárias. 

 Realizar programas de estimulação precoce, avaliação e tratamento neuropsicomotor, atendimentos a 
grupos, oficinas de geração de renda e outras demandas específicas da fase de desenvolvimento, 
visando a melhoria da qualidade de vida da população atendida. 

 Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou 
estabelecimentos de saúde. 

 Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer 
subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

 Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos 
mesmos. 

 Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, 
bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

 Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

 Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento 
estratégico do município. 

 Utilizar Equipamentos de Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 
competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. 
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 Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 
demanda. 

AB-0408-908192017 
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Anexo 3 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATAS PROVÁVEIS INÍCIO FINAL 

Publicação do Edital  22/8/19 

Período de Inscrição 22/8/19 23/9/19 

Requerimento de isenção do valor da inscrição 22/8/19 29/8/19 

Deferimento dos pedidos de isenção do valor da inscrição 04/9/19  

Prazo recursal: indeferimento de pedido de isenção do valor da inscrição 05/9/19 06/9/19 

Despacho dos recursos- pedidos de isenção do valor da inscrição 11/9/19  

Requerimentos de condições especiais 22/8/19 23/9/19 

Entrega de documentação: Vagas reservadas pessoas com deficiência 22/8/19 23/9/19 

Deferimento das condições especiais 25/9/19  

Homologação das inscrições 25/9/19  

Prazo Recursal – Homologação das inscrições e condições especiais 26/9/19 27/9/19 

Resultado dos recursos – Inscrições e condições especiais indeferidas 01/10/19  

Publicação dos locais de realização da Prova Escrita 02/10/19  

Prova Escrita 06/10/19  

Publicação dos cadernos de prova e do gabarito preliminar da Prova escrita 06/10/19  

Prazo recursal 07/10/19 08/10/19 

Publicação do resultado dos recursos - teor da prova e gabarito preliminar  15/10/19  

Publicação do resultado da Prova Escrita 16/10/19  

Publicação da convocação para a Prova Prática  16/10/19  

Prazo recursal- resultado da Prova Escrita e da convocação para a Prova Prática 17/10/19 18/10/19 

Publicação do resultado dos recursos- resultado da Prova Escrita e da convocação para a Prova Prática 23/10/19  

Prova Prática 27/10/19  

Resultado da Prova Prática 31/10/19  

Resultado final (preliminar) 04/11/19  

Prazo recursal- Resultados da Prova Prática e resultado final 05/11/19 06/11/19 

Resultado dos recursos - republicação 12/11/19  

 

 

 

 

 

 


