PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 Assistente Social
Requisitos: Curso Superior em Serviço Social e Inscrição no Conselho Regional da
Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Assistentes Sociais e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela
Secretaria de Assistência Social. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal da
Assistência Social, tem a tarefa de produzir pareceres e relatórios, atender ao público, fazer
os encaminhamentos necessários. É, ainda, função e obrigação do Assistente Social, sob
pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os
usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas. O
Assistente Social poderá ser cedido a outros órgãos ou instituições por força de convênios.
CARGO: 102 Dentista II
Requisitos: Curso Superior em Odontologia e Inscrição no Conselho Regional da Categoria
e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Odontologia e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria de
Saúde. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal da Saúde, é o responsável
pelo atendimento ambulatorial pessoal a cada um que buscar socorro e tratamento dentário,
de acordo com o agendamento realizado pela recepção de cada uma das unidades de
saúde onde for designado para prestar o serviço, emitindo encaminhamentos, receituários,
realizando a orientação a cada um dos pacientes, elaborando os relatórios que lhe forem
determinados pela Secretaria Municipal de Saúde ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais
e Federais. Pode, ainda, o Dentista ser convocado para a realização de palestras e/ou
orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento
preventivo de doenças da boca ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É,
ainda, função e obrigação do Dentista, sob pena de responsabilidade, a comunicação de
todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre eventuais
irregularidades que possam ser detectadas. Podendo ser designado pela Secretaria de
Saúde para o desempenho de função na estratégia de Saúde da Família- ESF, realizando
diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal; Realizar a atenção à saúde em saúde bucal; Promover a
proteção à saúde, prevenir agravos, realizar diagnósticos, tratar doenças relacionadas à
saúde bucal; Acompanhar, reabilitar e prestar manutenção a saúde, individual e coletiva a
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da
equipe, com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e
procedimentos relacionados com a fase clínica de instalação de próteses dentárias
elementares; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e a prevenção de
doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal
com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar; Realizar supervisão do Auxiliar Odontológico; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
CARGO: 103 Fisioterapeuta I
Requisitos: Curso superior em Fisioterapia e comprovante de inscrição no Conselho
Regional da Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
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Atribuições: Prestar assistência fisioterapêutica; Anatomia; Fisiologia; Neurologia;
Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia, Cinesoterapia, Fisioterapia aplicada à neurologia
infantil e. adulta; comprometer-se com a implantação de Programas de Saúde específicos
do município; obedecer as Políticas de Saúde municipais; manter conduta que propicie ao
usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso;
atender consultas em ambulatórios, hospitais e unidades volantes; examinar casos
especiais e serviços especializados; preencher relatórios mensais relativos ás atividades do
emprego; participar de programas e pesquisa em Saúde Pública e/ou Coletiva; e executar
outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO: 104 Médico Generalista I
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica:
efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da
medicina preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente,
diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando
hospitalização, se necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de
laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução
da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas;
encaminhar pacientes para tratamento especializado quando for o caso; participar da
formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamento da situação dos
serviços de saúde do município, identificando prioridades, para determinação de
programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica dos serviços prestados;
participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral
(programas de vigilância epidemiológica); opinar e participar tecnicamente dos programas e
atividades de assistência integral e saúde individual, bem como de grupos específicos,
particularmente, daqueles prioritários e de alto risco; participar da operacionalização do
sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à
saúde; participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da
saúde do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando
contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; participar das
definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na
área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos
programáticos; supervisionar e avaliar a coleta de dados bioestatísticos e sócio-sanitários
da comunidade, principalmente os relativos à mortalidade e morbilidade, orientando as
tarefas da equipe de pesquisas, e analisando resultados das mesmas, para obter informes
atualizados e, através delas, indicadores de saúde da população estudada; identificar e
avaliar os problemas de saúde da unidade em estudo, analisando os dados coletados, a fim
de conhecer os fatores determinantes, os recursos disponíveis para as ações de saúde e
estabelecer prioridades; elaborar os planos de atendimento em função das necessidades
básicas de saúde da coletividade, montando programas de ações médico-sanitárias com
base numa escala de prioridades, tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e
financeiros, para controlar ou baixar os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os
níveis de saúde; elaborar normas técnicas e administrativas, relacionadas ao
desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos de outros serviços, legislação
pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases científicas, programações
padronizadas das ações de saúde; assessor ou executar atividades de controle de poluição
da água, do solo, do ar e do destino adequado do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado
de pesquisas pré-realizadas nesse sentido para melhorar as condições de saneamento do
meio ambiente; estimular medidas de notificação das doenças epidêmicas e consequentes
medidas de controle das mesmas, seguindo as 26 determinações da Organização Mundial
da Saúde, para possibilitar a identificação e controle dos processos mórbidos; participar do
planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da
comunidade, coordenando reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos
relativos à saúde, através de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o
desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de
pessoal médico e paramédico, promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas
de saúde ou debates de temas técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais
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a observação e a experiência no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de
atendimento; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento
e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação; participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares,
realizando exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; executar outras tarefas
correlatas. Atuação no PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos
usuários da área pela qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e
procedimentos na Unidade de Saúde da região pela qual é responsável e, quando
necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas
prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Ocupacional da
Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva;
Fomentar a formação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico de urgências e
emergências; Encaminhar os serviços de maior complexidade, quando necessário,
garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde, por meio de um sistema de
acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internações
hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar óbitos; Registrar no Sistema de
Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de Informática do órgão municipal de
saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir demais atividade que venham ser
determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao Programa Saúde da Família;
Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de saúde.

CARGO: 105 Médico Generalista II
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se necessário;
requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de
diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para
tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de
saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção e
controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e saúde
individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto
risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-referência do
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas e atividades de
educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade;
efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos
serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos
para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta de dados
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à mortalidade
e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando resultados das
mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de saúde da
população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade em estudo,
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analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, os recursos
disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os planos de
atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando
programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, tais como,
tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar os níveis de
endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas técnicas e
administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos
de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases
científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou executar
atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado do lixo e
dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido para melhorar
as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de notificação das
doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, seguindo as 26
determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a identificação e
controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução e avaliação de
programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando reuniões,
divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de palestras e
recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios;
participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, promovendo
reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas técnicoadministrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência no campo
da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área
de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no PSF – Programa Saúde da
Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela qual é responsável; Executar
as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da região pela
qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na
Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática
de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico de
urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior complexidade, quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde, por meio de um
sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar
internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar óbitos; Registrar no
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de Informática do órgão
municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir demais atividade que
venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao Programa Saúde da
Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de
saúde.

CARGO: 106 Médico Generalista III
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se necessário;
requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de
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diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para
tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de
saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção e
controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e saúde
individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto
risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-referência do
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas e atividades de
educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade;
efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos
serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos
para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta de dados
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à mortalidade
e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando resultados das
mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de saúde da
população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade em estudo,
analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, os recursos
disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os planos de
atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando
programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, tais como,
tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar os níveis de
endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas técnicas e
administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos
de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases
científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou executar
atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado do lixo e
dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido para melhorar
as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de notificação das
doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, seguindo as 26
determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a identificação e
controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução e avaliação de
programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando reuniões,
divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de palestras e
recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios;
participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, promovendo
reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas técnicoadministrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência no campo
da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área
de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no PSF – Programa Saúde da
Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela qual é responsável; Executar
as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da região pela
qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na
Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática
de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias específicas, como de
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hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico de
urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior complexidade, quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde, por meio de um
sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar
internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar óbitos; Registrar no
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de Informática do órgão
municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir demais atividade que
venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao Programa Saúde da
Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de
saúde.

CARGO: 107 Médico Generalista IV
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se necessário;
requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de
diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para
tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de
saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção e
controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e saúde
individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto
risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contra-referência do
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas e atividades de
educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade;
efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos
serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos
para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta de dados
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à mortalidade
e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando resultados das
mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de saúde da
população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade em estudo,
analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, os recursos
disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os planos de
atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade, montando
programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades, tais como,
tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar os níveis de
endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas técnicas e
administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos
de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter, em bases
científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou executar
atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado do lixo e
dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido para melhorar
as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de notificação das
doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas, seguindo as 26
determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a identificação e
controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução e avaliação de
programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando reuniões,
divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através de palestras e
recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios;
participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico, promovendo
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reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas técnicoadministrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência no campo
da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área
de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no PSF – Programa Saúde da
Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela qual é responsável; Executar
as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da região pela
qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na
Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática
de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico de
urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior complexidade, quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde, por meio de um
sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar
internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar óbitos; Registrar no
Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de Informática do órgão
municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir demais atividade que
venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao Programa Saúde da
Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de
saúde.

CARGO: 108 Médico Especialista Pediatria
Requisitos: Curso Superior em Medicina, Inscrição no Conselho Regional da Categoria, e
título de especialista em pediatria e demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica:
prestar assistência médica integral à saúde da criança e adolescente, aplicando recursos da
medicina preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente,
diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando
hospitalização, se necessário; avaliar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento das
crianças; realizar puericultura em crianças menores de 02 anos; requisitar, analisar e
interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e
acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; encaminhar pacientes para
tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de
saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; opinar e participar tecnicamente dos
programas e atividades de assistência integral e saúde individual, bem como de grupos
específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto risco; participar da
operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes
níveis de atenção à saúde; participar de programas e atividades de educação sanitária,
visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar pesquisas
na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde;
participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes, que
atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos
programáticos elaborar os planos de atendimento em função das necessidades básicas de
saúde da coletividade; participar do planejamento, execução e avaliação de programas
educativos destinados a grupos da comunidade; participar dos programas de treinamento
de pessoal médico; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
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referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestra, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando exposições
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas.

CARGO: 109 Médico Especialista Ginecologista e Obstetra
Requisitos: Curso Superior em Medicina, Inscrição no Conselho Regional da Categoria, e
título de especialista em ginecologia e obstetrícia e demais requisitos constantes da Lei
1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica:
prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de ginecologia e obstetrícia,
aplicando recursos da medicina preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o
paciente, diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando
hospitalização, se necessário; Orientar mulheres e gestantes quanto ao planejamento
familiar, uso de métodos contraceptivos, pré-natal, parto e puerpério, aleitamento materno,
entre outros; Realizar acompanhamento de pré-natal das gestantes, com encaminhamentos
quando se fizer necessário; Coletar material para exame preventivo de Câncer de colo
uterino quando julgar necessário; coletar material para outros exames ginecológicos.
Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de
diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; encaminhar
pacientes para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de
diagnósticos de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde
do município, identificando prioridades, para determinação de programação a serem
desenvolvidos; realizar avaliação periódica dos serviços prestados; opinar e participar
tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e saúde individual, bem
como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto risco; participar
da operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos
diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas e atividades de educação
sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar
pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de
saúde; participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das
equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição
dos conteúdos programáticos; elaborar os planos de atendimento em função das
necessidades básicas de saúde da coletividade; participar do planejamento, execução e
avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade; participar dos
programas de treinamento de pessoal médico; participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas.

CARGO: 110 Professor Magistério
Requisitos: Formação em nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia ou Curso
Normal Superior, admitida como formação mínima, a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal.
Atribuições: 1. Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo entre
outras, as seguintes atribuições:
- Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
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- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da
escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

CARGO: 111 Psicólogo
Requisitos: Curso superior em Psicologia e comprovante de inscrição no Conselho
Regional da Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Psicologia e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria de
Assistência Social, Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde. Sob a supervisão e
orientação do Secretário Municipal da Assistência Social, Educação e/ou Saúde, é o
responsável pelo atendimento pessoal a cada um dos que necessitarem de
acompanhamento psicológico, de acordo com o agendamento realizado pelo setor
responsável pela Assistência Social, Educação e/ou Saúde, emitindo encaminhamentos,
receituários, realizando a orientação necessária às pessoas que acompanhar elaborando os
relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal a que estiver subordinado
ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o Psicólogo ser
convocado para a realização de palestras e/ou orientações coletivas sobre determinado
aspecto, principalmente relativos ao tratamento preventivo de doenças ou no cumprimento
de campanhas de saúde pública. É, ainda, função e obrigação do Psicólogo, sob pena de
responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os usuários
do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.
CARGO: 112 Técnico em Manutenção em Informática I
Requisitos: Curso Superior na área de informática e demais requisitos constantes da Lei
1.312/2015.
Atribuições: Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática,
identificando os defeitos e substituindo componentes; programar arquiteturas de rede e
analisar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação aplicáveis em soluções de
TL; avaliar a necessidade de substituição e atualização tecnológica dos componentes de
redes; instalar, configurar e desinstalar programas e softwares, utilitários e aplicativos;
realizar procedimentos de backup e recuperação de dados; executar manutenção de
software; executar manutenção de equipamentos e sistemas de telefonia, dados, som e
imagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO
CARGO: 201 Agente Administrativo
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Escriturários de modo geral, para serviços a serem desenvolvidos nos
departamentos de Tributação, Contabilidade, Secretaria Geral, Tesouraria, Assistência
Social. Jurídico, Recursos Humanas, Engenharia, Departamento de Cultura e Desportos,
Secretaria de Educação, e outros que forem criados ou que foram omitidos, mas que
exigem qualificação inerente à função, podendo ser designado para trabalhar em qualquer
uma das secretarias.

CARGO: 202 Cuidador
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
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Atribuições: Desenvolver atividades junto aos abrigos residenciais municipais com
crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social acolhidos sob
medida de proteção, exigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, através dos
Conselhos Tutelares e Ministério Público; participar da elaboração, execução e avaliação de
planos personalizados para cada ingresso nos programas; planejar e desenvolver, em
conformidade com a proposta pedagógica, atividades lúdicas, sociais, culturais e de rotinas
pessoais diárias - como higiene pessoal e alimentação; demais tarefas afins com os
programas sociais do Município.

CARGO: 203 Monitor Educacional
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Função de Auxiliar em Creches e Escolas Municipais, desenvolvendo as
atividades inerentes à função, de acordo com a orientação e Supervisão dos respectivos
Diretores das Unidades onde forem designados.

CARGO: 204 Recepcionista
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Função de Auxiliar da Chefia do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal,
recebendo o pessoal que vier se entrevistar com o Chefe do Executivo Municipal,
agendando entrevistas ou encaminhando para quem de direito, tudo de acordo com a
Orientação e Supervisão do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, podendo ainda
desempenhar suas funções em qualquer Secretaria a critério da Administração Municipal.
CARGO: 205 Técnico em Enfermagem
Requisitos: Ensino Médio profissionalizante na área de Técnico de Enfermagem com
comprovante de inscrição no Conselho Regional da Categoria e demais requisitos
constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Enfermagem e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria
Municipal de Saúde. Todas as atividades relacionadas com a profissão serão desenvolvidas
no Hospital Municipal ou nos Postos de Saúde, conforme determinar o Secretário de Saúde,
sendo que poderá, ainda, ser determinado a cada servidor uma função específica dentro de
cada unidade de saúde. E, ainda, função e obrigação do Técnico de Enfermagem, sob pena
de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os
usuários do sistema de saúde, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 Motorista
Requisitos: Ensino Fundamental completo com Carteira Nacional de Habilitação na
Categoria "D" e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Conduzir automóveis, caminhões, ônibus, peruas, motocicletas, enfim, todos
os veículos da Municipalidade, podendo, a critério do Senhor Secretário da Administração
ser designado para trabalhar em qualquer secretaria, passando, então a subordinar-se ao
Departamento de Transporte daquela Secretaria, até ser designado para outra, sempre a
critério do Secretário da Administração Municipal. Além de conduzir o veículo a que foi
designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo, nível de combustível,
tensão das correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e outros itens de
segurança obrigatório, pneu de reserva, ferramentas necessárias enfim, todos os itens para
o bom funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à sua função, na forma do
regulamento que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve conduzir os veículos
observando todas as normas e com os equipamentos de segurança de uso obrigatório, e
será o responsável pelo pagamento de multa se der causa para a autuação.

CARGO: 302 Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola
Requisitos: Ensino Fundamental completo com Carteira Nacional de Habilitação na
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Categoria "C" e experiência em operação de máquinas e demais requisitos constantes da
Lei 1.312/2015.
Atribuições: Máquinas e tratores da Municipalidade, podendo, a critério do Sr. Secretário
da Administração ser designado para trabalhar em qualquer secretaria, passando, então a
subordinar-se ao departamento de próprio daquela secretaria, até ser designado para outra,
sempre a critério do Secretário da Administração Municipal. Além de Operar a máquina a
que foi designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo, nível de
combustível, tensão das correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e outros
itens de segurança obrigatório, ferramentas necessárias enfim, todos os itens para o bom
funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à sua função, na formado regulamento
que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve operar a máquina observando todas
as normas e com os equipamentos de segurança de uso obrigatório, e será o responsável
pelo pagamento de multa se der causa para a autuação.
CARGO: 303 Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e demais requisitos constantes da Lei
1.312/2015.
Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em
qualquer uma das Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração.
Poderá ser designado para qualquer uma das seguintes tarefas, dentre outras que poderão
surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, bem como o gênero
de cada indivíduo: serviço braçal em geral; responsável pelo almoxarifado. Auxiliar de
mecânico, borracheiro, eletricista, pedreiro, carpinteiro; contínuo, coveiro, gari, jardineiro,
vigia, zelador, podendo ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à
função, a critério do Secretário Municipal da Administração Geral.

CARGO: 304 Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e demais requisitos constantes da Lei
1.312/2015.
Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em
qualquer uma das Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração.
Poderá ser designado para qualquer uma das seguintes tarefas, dentre outras que poderão
surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, bem como o gênero
de cada indivíduo; Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas
dependências internas e externas da Administração, efetuar a limpeza e conservação de
utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso, executar
atividades de copa e cozinha, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho, podendo
ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à função, a critério do
Secretário Municipal da Administração Geral.

