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NÍVEL SUPERIOR 
 
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL - CEOCAM 
Descrição Sumária  
Realizar e diagnosticar tratamentos cirúrgicos e coadjuvantes, das doenças, 
traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho mastigatório 
e anexos e estruturas craniofaciais associadas.  
Descrição detalhada  
Tratamento cirúrgico dos cistos. 
Doença das glândulas salivares, de articulação temporomandibular, de lesões de 
origem traumática na área Buco Maxilo Facial. 
Más formações congênitas ou adquiridas dos maxilares e mandíbula, dos tumores 
benignos e malignos da cavidade bucal, atuando integrado em grupo de 
cancerologistas. 
Distúrbios neurológicos com manifestações Maxilo Facial em colaboração com 
neurologista ou neurocirurgião e das afecções radiculares e perirradiculares. 
Erupção cirúrgica, reimplantação e transplante de dentes. 
Remoção cirúrgica de corpos estranhos. 
Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações 
Curso superior em odontologia acrescido de especialização em Buco Maxilo com 
registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO. 
________________________________________ 
 
FONOAUDIÓLOGO – NASF 
Descrição Sumária 
Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças 
como forma preventiva e, se necessário realizar reabilitação, realizar triagem 
auditiva em escolas e creches, bem como em indivíduos com suspeita ou de risco à 
perda auditiva, desenvolver ações coletivas preventivas através de palestras 
abordando situações ou patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, 
deglutição, aprendizagem, etc., realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF 
dependendo das necessidades. 
Descrição Detalhada 
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adscrita;  
Planejar ações e desenvolver educação permanente; 
Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
Realizar visitas domiciliares necessárias; 
Desenvolver ações intersetoriais; 



Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto 
das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; 
Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças 
como forma preventiva e, se necessário realizar reabilitação; 
Realizar triagem auditiva em escolas e creches, bem como em indivíduos com 
suspeita ou de risco à perda auditiva; 
Desenvolver ações coletivas preventivas através de palestras abordando situações 
ou patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, 
aprendizagem, etc. 
Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, 
seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; 
Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das 
necessidades. 
Especificações 
Escolaridade: curso superior em Fonoaudiologia, com registro no Conselho 
Regional de Fonoaudiologia - CRFa. 
______________________________________________ 
 
MÉDICO - ESF 
Descrição Sumária 
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem-estar do 
paciente. 
Descrição Detalhada 
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 
famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade. 
Fazer consultas clínicas e procedimentos na Unidade Básica de Saúde e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc). 
Executar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 
pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-
cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos. 
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto 
pela referência. 
Indicar à necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes 
Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares de Saúde Bucal. 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento das Unidades Saúde da Família. 
Elaborar documentos médicos: prontuários, emitir receitas, atestados de saúde e de 
óbito, protocolos de condutas médicas, laudos, relatórios, pareceres, declarações, 
formulários de notificação compulsória, material informativo e normativo. 
Cumprir plantão nas Unidades de Urgência e Emergência. 



Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. 
Dirigir veículo ou moto de acordo com a necessidade do serviço (quando possuir 
habilitação). 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: curso superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de 
Medicina - CRM. 
___________________________________________________ 
 
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 
ATENDENTE DE FARMÁCIA – FPB 
Descrição Sumária 
Execução de atividades rotineiras administrativas, como: dispensação de 
medicamentos, atendimento ao público, operação de computadores e 
desenvolvimento de atividades afins, visando contribuir para o perfeito andamento 
das rotinas de trabalho. 
Descrição Detalhada  
Desenvolver atividades da área sempre sob a supervisão do Farmacêutico, 
respeitando a legislação específica e os princípios éticos. 
Obedecer a legislação farmacêutica e sanitária específicas para a área de atuação, 
mantendo-se sempre atualizado. Participar de reuniões e eventos em busca de 
melhorias contínuas. 
Atendimento e orientação ao público quanto a utilização e conservação dos 
medicamentos. 
Executar tarefas de caráter administrativo, tais como: conferência de estoque e 
controle da validade de produtos, solicitação de compras de medicamentos, 
manutenção da higiene do ambiente, organização e abastecimento da farmácia, 
conferência de notas fiscais. 
Preencher formulários diversos, consultando fontes de informações disponíveis para 
possibilitar a apresentação dos dados solicitados. 
Conferir o material e medicamentos recebidos, confrontando-os com dados contidos 
na requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os para posterior 
encaminhamento ou dispensação com seu devido lançamento em sistema. 
Operar Computadores, digitando textos e relatórios, fazendo cálculos e tirando 
cópias xerográficas, para contribuir na execução dos serviços de rotina. 
Arquivar cópias de documentos emitidos colocando-os em postos apropriados, para 
emitir eventuais consultas e levantamento de informações. 
Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino médio completo e curso de Atendente de Farmácia. 
________________________________________________ 
 
 
 
 
CAIXA – FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 
Descrição Sumária 



Execução de atividades de cobranças e administrativas, atendimento ao público, 
operação de sistema e desenvolvimento de atividades afins, visando contribuir para 
o perfeito andamento das rotinas de trabalho devendo sempre reportar-se ao chefe 
imediato. 
Descrição Detalhada  
Atendimento ao público de forma clara e objetiva. 
Realizar todo o sistema de operacionalização de caixa. 
Emitir boletim de caixa, baseando-se no movimento de pagamentos e recebimentos, 
preenchendo guias de lançamento, a fim de realizar prestação de contas da abertura 
e fechamento diário do caixa. 
Operacionalizar sistema informatizado ou manual de distribuição de medicamentos 
aos consumidores;  
Prestar auxilio no atendimento ao balcão, organização de estoques, cadastros de 
produtos e demais atividades relacionadas ao seu ambiente de trabalho. 
Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino médio completo e com conhecimento em informática. 
___________________________________________________ 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ESF 
Descrição Sumária 
Executar serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no 
atendimento aos pacientes, realizar ações de educação em saúde a grupos 
específicos e a famílias em situação de risco, acompanhar a equipe técnica na 
visitas domiciliares, preparar o local de trabalho verificando condições de limpeza e 
disponibilidades de materiais, bem como o descarte de resíduos de materiais 
provenientes de seu local de trabalho. 
Descrição Detalhada 
Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade da Saúde da Família e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc). 
Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação 
de risco, conforme planejamento da equipe.  
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da Unidade da Saúde da Família. 
Atender as necessidades dos enfermos, naquilo que a situação requer, e dentro da 
orientação médica ou do enfermeiro, dispensando-lhes os cuidados auxiliares de 
enfermagem. 
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento 
simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
Preparar o local de trabalho verificando condições de limpeza e disponibilidades de 
materiais, executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes 
de seu local de trabalho. 
Auxiliar na emissão de relatórios de atividades mantendo o controle de fichas, 
registros e arquivos. 



Executar pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, 
auxiliando no atendimento aos pacientes. 
Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. 
Dirigir veículo ou moto de acordo com a necessidade do serviço (quando possuir 
habilitação). 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo, com Habilitação Específica em 
Auxiliar de Enfermagem, e registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN. 
___________________________________________ 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ESF 
Descrição Sumária 
Executar sob a supervisão do cirurgião-dentista, o desenvolvimento de atividades de 
apoio operacional em consultório odontológico, atendendo ao público e auxiliando os 
profissionais no preparo dos instrumentos e executando tarefas de apoio. 
Descrição Detalhada 
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive 
aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 
Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), quando necessário.  
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local.  
Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da 
demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à 
saúde.  
Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória 
e de outros agravos e situações de importância local.  
Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo.  
Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde. 
Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir 
da utilização dos dados disponíveis. 
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 
controle social.  
Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS.  
Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção Básica. 
Participar das atividades de educação permanente. 
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 
Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
Preparar e organizar instrumental e materiais necessários.  



Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o profissional da área nos 
procedimentos clínicos. 
Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. 
Organizar a agenda clínica. 
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar.  
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF – Unidade Saúde da Família. 
Processar filme radiográfico. 
Selecionar moldeiras. 
Preparar modelos em gesso. 
Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo com curso de Atendente de 
Consultório Dentário e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). 
 

 


