
 

 

                       
 

A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2016 
D O S   R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O  

 

 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101: ODONTÓLOGO 

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

Atribuições: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; 

Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 
NOB/SUS 96- e na Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no 
âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem 
problemas mais complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar pequenas 
cirurgias ambulatórias; Prescrever as ações de assistência integral, aliando a atuação clinica à saúde coletiva, 
assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações 
coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de 
insumos para as ações coletivas; Executar outras atribuições correlatas à função. 

 
 

CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

CARGO 201: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Requisitos: Ensino Médio Completo  

Atribuições: Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse 

cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as 
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e ate agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas 
áreas prioritárias de Atenção  Básica; Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 
sobre as situações das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver 
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; 
Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes nas comunidades que possam 
ser potencializados pela equipe. Executar outras atribuições correlatas à função. 

 

CARGO 202: AGENTE DE ENDEMIAS 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos nos 

municípios infectados e em  armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não infestados. Realizar a 
eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha  o controle mecânico (remoção, destruição, 
vedação, etc.). Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, 
aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica. Orientar a população com relação aos meios de 
evitar a proliferação dos vetores;Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada 
situação. Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados.  Manter 
atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona. Registrar as informações referentes às 
atividades executadas nos formulários específicos. Deixar seu itinerário de trabalho no posto de abastecimento 
(PA). Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. 

 

CARGO 203: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB 

Requisitos: Ensino Médio Completo e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: 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 TSB 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; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

 


