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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

                                                                     CARGO 101: ENFERMEIRO  

Requisitos: Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições:  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: realizar todos os serviços inerentes a função de enfermeiro.  
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Organizar, dirigir e supervisionar todas as atividades de enfermagem na Unidade 

Sanitária, para assegurar saúde adequada aos pacientes; avaliar os pacientes, observando a integridade 
física,psíquica e social; elaborar com o pessoal de enfermagem os planos de cuidados, e orientar para que os 
mesmos sejam executados; dar treinamento em serviço à equipe de enfermagem para atualizar e aprimorar o 
atendimento, prestar cuidados específicos e seletivos a pacientes graves, verificar o funcionamento adequado do 
material e equipamento utilizado na unidade, solicitando conserto e reposição, quando se fizer necessário; cumprir 
e fazer cumprir normas e rotinas da unidade; nos programas PACS e PSF os enfermeiros atuam na unidade de 
saúde e na comunidade participando de ações de Assistência básica, orientação sanitária e supervisão dos 
trabalhos dos agentes comunitários; realizar visitas domiciliares quando necessário e determinado pelo chefe 
imediato. 

 

                                                        CARGO 102: MÉDICO CLÍNICO GERAL  

Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições:  
 DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 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 ANALÍTICA: Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar 

o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-los ao especialista; Registrar 
consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a 
orientação adequada; Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, 
indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para conservar 
ou restabelecer a saúde do paciente; Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em 
ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas para possibilitar o 
aproveitamento dos mais aptos; Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada para prevenir conseqüências mais graves 
ao trabalhador; Prestar atendimentos a pacientes em postos de saúde fora da sede do município, sempre que for 
determinado pelo seu superior imediato; Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física, mental e de óbito, 
para atender às determinações legais; Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e 
avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 
educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participar de reuniões 
de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de 
saúde para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; Realizar visitas domiciliares, quando necessário e 
determinado pelo chefe imediato. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO 103: PSICÓLOGO CRAS 

Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Elaborar e executar projetos que venham a atender as necessidades de promoção e inclusão social 

da população atendida, ou seja, da família atendida; prestar assistência psicológica de aconselhamento e apoio 
individual, em grupo e/ou familiar; executar programas, projetos e atividades de assistência psicológica visando à 
adequada integração das pessoas ao seu ambiente comunitário, familiar e social; elaborar pareceres técnicos e 
laudos sempre que necessários; realizar estudos de caso, avaliações e relatórios psicológicos; atuar junto a 
organizações comunitárias, em equipe multiprofissional no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de 
programas comunitários, no âmbito social; executar outras atividades correlatas.  

 
 
 
 



 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO 201: AGENTE DA DENGUE 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições: Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social. Orientar o uso de medidas de 

proteção individual e coletiva. Orientar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para 
o controle de vetores. Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e 
tratamento. Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua 
conclusão. Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático. Preencher a ficha de 
notificação dos casos ocorridos e encaminhar à Secretaria da Saúde. Realizar ações de educação em saúde e de 
mobilização social. Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva. Mobilizar a comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores. Promover o acompanhamento dos 
pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua conclusão. 

 
 


