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DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO
CARGO 101 EDUCADOR FÍSICO
Requisitos: Ensino Superior Bacharel em Educação Física e Registro no Conselho Regional de
Educação Física
Atribuições: Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e a proteção a
vulnerabilidade, buscando a proteção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão
social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da
atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar educação permanente
em atividade físico-prático corporal, nutrição e saúde,sob a forma de co-participação, acompanhamento
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um
processo de educação permanente; Articular ações de forma integrada a comunidade, sobre o conjunto
de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir
para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e
combate à violência; Articular parcerias com outros setores da área junto com a população, visando ao
melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas
corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem a atividade física, práticas corporais e
sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função.
CARGO 102 ENFERMEIRO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Descrição Sumária das Tarefas: supervisionar e prestar serviços de enfermagem nos
estabelecimentos de saúde do município; participar na educação e formação de profissionais neste
setor; realizar procedimentos de maior complexidade; coordenar e auditar serviços de enfermagem;
implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; adotar práticas, normas e medidas
de biossegurança.
Descrição Detalhada das Tarefas que Compõem a Função
Prestar serviços no Pronto Atendimento Municipal (PA) e demais estabelecimentos de saúde do
município, prestar cuidados de enfermagem aos pacientes, ministrar medicamentos e vacinas,
responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; velar pelo bem-estar físico e
psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização dos materiais; providenciar o abastecimento de
material de enfermagem; controlar o serviço de alimentação e rouparia, fiscalizar a limpeza das
unidades de saúde; supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal que lhe for subordinado;
acompanhar o desenvolvimento contínuo da educação do pessoal de enfermagem; elaborar programas
de trabalho referentes à enfermagem; participar de programas de educação para os profissionais de
enfermagem, outros grupos profissionais e grupos da comunidade; participar dos serviços de saúde
pública nos diversos setores; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão;
elaborar escalas de plantão; executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para
o exercício da função.
CARGO 201 TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Requisitos: Ensino médio completo e Curso técnico de radiologia específico na área de atuação, e o
respectivo registro no órgão profissional.
Atribuições: Orientar e preparar os pacientes de acordo com instruções médicas estabelecidas,
para assegurar a validade dos exames; Operar equipamentos de radiografia, radioscopia, radioterapia,
radioisótopos, medicina nuclear, observando as instruções específicas de operação identificando
adequadamente o material utilizado; Prestar serviços auxiliares aos profissionais da área a execução
de exames subsidiários mais complexos; Operar máquinas reveladoras, preparando soluções,
revelando, fixando, lavando, secando e identificando chapas radiográficas; Auxiliar na organização de
arquivos envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a
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pronta localização de dados; Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de
biossegurança; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar
tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Manter-se
atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das
necessidades do setor; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu
superior.

