PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
EMPREGO PÚBLICO N° 002/2022
EMPREGO DE NÍVEL SUPERIOR
Emprego 101: Médico Clínico Geral
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas
funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo
diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da
saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando,
apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar
exames complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados
de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico Prescrever
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar orientações aos pacientes
sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anotar e registra em fichas específicas, o devido
registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de
tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender determinações legais, emitindo atestados
conforme a necessidade de cada caso; Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais,
lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados
estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes
do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; Participar de programas de vacinação,
orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; Atender
urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação de
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colaborar na limpeza e organização do local de trabalho;
Efetuar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Emprego 201: Agente Comunitário de Saúde
Requisitos: Ensino Fundamental
Atribuições:

- Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste;
- Desenvolve ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população, considerando as características e as
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
- Estará em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a
prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
- Orienta famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
- Desenvolve atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio
de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe
informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;
- Acompanha, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as
necessidades definidas pela equipe;
- Promove educação sanitária e ambiental;
- Participa de campanhas preventivas;
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Emprego 202: Agente Erradicador da Dengue
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Curso de Formação
Atribuições: Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquitossomose, etc;
Palestras, detetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas;
Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis;
Implantar a vigilância entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; Realizar levantamento,
investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no município, conforme classificação epidemiológica para
leshmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de
peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar
tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para
controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Palestrar em escolar e outros seguimentos;
Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos.

EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Emprego 203: Auxiliar de Enfermagem
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Curso de Auxiliar de Enfermagem e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; Realizar
procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, UBS e nos domicílios, dentro do planejamento de ações
traçados pela equipe; Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na
UBS; Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da UBS garantindo o controle
de infecção; Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico;
No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológico e sanitária;
Realizar ações de educação em saúdes aos grupos de patologias especificas e as famílias de risco; Executar outras
atividades correlatas á função e a critério do superior imediato..

