
 

 
 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 02/2017 

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 

Funções Principais Atribuições 

Agente de saneamento 
Sintese de deveres e exemplos de atribuições: Controle de vigilância sanitária 
na área de alimentos, controle de zoonoses, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, controle de vetores, e outras atividades correlatas. 

Agente Comunitário do ESF 

Síntese dos deveres: Trabalhar com adstrição junto das famílias na base 
geográfica definida ou microárea designada, executar outras atribuições 
inerentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, bem como, aquelas 
previstas ou advindas do Ministério da Saúde, e pela Lei 11.350/2006; exemplos 
de atribuições: Coletar os dados designados para orientar o Plano Municipal 
de Saúde, bem como para alimentar os sistemas de dados de saúde da União, 
Estado e do Município; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter 
os cadastros atualizados ; Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis; Realizar atividades programadas  e de atenção à 
demanda espontânea; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade; Planejar visitas periódicas 
levando em consideração os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que 
as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de 01 (uma) visita/família/mês; Desenvolver a 
promoção da saúde, e prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, 
por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 
nos domicílios e na comunidade; Acompanhar por meio de visitas pessoas com 
problemas de saúde, bem como fiscalizar o cumprimento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa 
similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 
implantado pelo Governo Federal, Estadual e Municipal de acordo com o 
planejamento da equipe; - Utilizar de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sócio-cultural da comunidade; - Realizar o registro, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

Agente de Combate a Endemias 

Síntese de deveres: Exercer atividades de vigilância, prevenção, e controle de 
doenças e promoção a saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 
do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Exemplos de atribuições: 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. 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 Divisão da 
Saúde. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. Coletar lâminas 
de sintomáticos, e enviá-las para leitura ao profissional responsável e, quando 

 



 

 
 

 
 

não for possível esta coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a unidade 
de referência. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

Assistente Social 

Síntese de atribuições: Planejar programas de bem-estar social e promover 
a sua execução; estudar, planejar, diagnosticar e supervisionar a solução de 
problemas sociais. 

Exemplos de atribuições: Realizar ou orientar, estudos e pesquisas  no 

campo da assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao 

Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar 

os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes a 

dispensários e hospitais, acompanhado o tratamento e a recuperação dos 

mesmos e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a 

situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagens dos casos 

apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da 

família, participar de estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais em 

grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; supervisionar o 

Serviço Social através das Agência; orientar na seleções sócio econômicas 

para a concessão de bolsas de estudo e ingresso nas colônias de férias; 

selecionar candidato a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à 

infância abandonada, à cegos, etc.; investigações sobre situação moral e 

financeira de pessoas que desejarem receber ou adotar crianças manter 

contato com a família legítima e a substituta, promover o recolhimento de 

crianças abandonadas a silos; fazer levantamentos sócio-econômico com 

vistas a planejamento habitacional nas comunidades; prestar assistência e 

condenados por delito ou contravenção, bem como a suas respectivas 

famílias; promover a reintegração dos condenados a suas famílias e na 

sociedade; executar outras tarefas correlatas. 

Auxiliar de Farmácia 

Síntese de deveres: Atividades de relativa complexidade, envolvendo a 
assistência a pacientes, sob supervisão do Enfermeiro, dentro dos limites de sua 
função, previsto em legislação própria. 
Exemplos de atribuições: Participar da equipe de enfermagem; Orientar e revisar 
o autocuidado ao paciente, em relação à alimentação e higiene pessoal; Cumprir 
as prescrições relativas aos pacientes; Zelar pela limpeza, conservação e 
assepsia do material e do instrumental; Observar e registrar sinais e sintomas e 
informar a chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação 
a ingestão e excreção; Manter atualizado o prontuário dos pacientes; Verificar 
temperatura, pulso e respiração, e registrar os resultados no prontuário; Ministrar 
medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; Aplicar injeções; Alimentar 
mediante sonda gástrica; Orientar pacientes a nível de ambulatório ou de 
internação a respeito das prescrições de rotina; Executar outras  tarefas 
correlatas; 

Auxiliar de laboratório 

Síntese de deveres e exemplos de atribuições 
Auxiliar nas análises laboratoriais, realizar testes e análises dos produtos 
qu1m1cos recebidos para tratamento de água; testar e analisar a qualidade 
das águas captadas, tratadas e distribuídas; elaborar e preencher 
documentos/planilhas referentes aos testes e análises efetuados; preparar 
meios de cultura e amostras para análise laboratorial; orientar pacientes para 
o preparo prévio de exames; recepcionar todo e qualquer usuário em nível 
ambulatorial; executar outras atribuições afins. 

Auxiliar Odontológico 
Síntese de deveres: Executar os serviços atinentes a Gabinete Odontológico. 
Exemplos de atribuições: : Efetuara limpeza dos equipamentos odontológicos 
Esterilizar os equipamentos para uso, renovando sempre a esterilização após 



 

 
 

 
 

o uso; Colaborar com o Cirurgião Dentista no atendimento aos pacientes; 
Preencher ficha individual de cada pessoa atendida no consultório; Controlar o 
estoque de medicamentos; Elaborar relatórios mensais  dos atendimentos  
efetuados pelo Dentista; Atender ao telefone e transmitir recados; Executar 
outras tarefas correlatas.  

Educador de Saúde 

Síntese de deveres: Executar ações de vigilância sanitária e de proteção ao 
maio ambiente, bem como levantar dados para saneamento básico. 
Buscando a proteção a saúde e o controle de Vetores e Zoonoses. 
Exemplos de atribuições: Licenciar , vistoriar e fiscalizar o cumprimento das 
normas sanitárias em estabelecimentos industriais, comerciais e residenciais, de 
proteção de serviços abrangendo a produção, transporte,  armazenamento  e  a 
venda de alimentos, medicamentos, agrotóxicos e equipamentos,  bens e 
produtos que interfiram direta ou indiretamente à saúde; Controlar as agressões 
ao meio ambiente a flora e a fauna; Controle do sangue e hemo-derivados; 
Orientar a comunidade do município através de educação sanitária, normas 
básicas de higiene dos terrenos e das residências para combater focos de 
insetos transmissores de doenças e animais peçonhentos e roedores. Executar 
outras tarefas correlatas. 

Enfermeiro (a) 

Síntese de deveres: Realizar atividades de nível superior, de grande 
complexidade, envolvendo a execução de trabalhos de enfermagem relativos a 
observação, ao cuidado e à educação sanitária dos doentes, à aplicação de 
tratamentos prescritos, bem como a participação de programas voltados para  a 
saúde pública. 
Exemplos de atribuições:  Planejar,  organizar,  coordenar  e  avaliar  serviços de 
enfermagem; prestar serviços de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, 
· ambulatórios e seções próprias; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes 
hospitalizados; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras 
determinações médicas; velar pelo bem estar físico e psíquico dos  pacientes; 
preparar o campo operatório e esterilizar  material;  orientar  o  isolamento  de 
pacientes; supervisionar os serviços de higienização dos  pacientes;  orientar, 
coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição 
alimentar; planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de 
enfermagem a clientes de alto e médio risco, enfatizando o autocuidado e 
participando da sua alta da instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento 
dos programas de treinamento de recursos humanos para a área de 
enfermagem; ministrar treinamento na área de enfermagem; aplicar terapia, 
dentro da área de sua competência; sob controle médico; prestar primeiros 
socorros; aprazar exames de laboratórios, de Raio X e outros; aplicar terapia 
especializada, sob controle médico; promover e participar para o 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar  
de programas de educação sanitária e de programas de saúde pública em geral; 
auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil; participar de programas de 
imunização; realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre 
trabalho a ser desenvolvido por equipes auxiliares; realizar consulta de 
enfermagem a sadios e a portadores de doenças prolongadas promover e 
controlar o estoque de medicamentos; manter contato com responsáveis por 
unidades médicas e enfermarias, para promover a integração do serviço de 
enfermagem com os de assistência médica; participar de inquéritos 
epidemológicos; participar de programas de atendimento a comunidades 
atingidas por situações de emergência ou de calamidade pública; realizar e 
interpretar testes imuno diagnósticos e auxiliares de diagnósticos; requisitar 
exames de rotina para os pacientes em controle de saúde, com vistas à aplicação 



 

 
 

 
 

de medidas preventivas; colher material para exames laboratoriais; prestar 
assessoramento a  autoridades  em assuntos de sua competência; emitir 
pareceres em matéria de  sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas 
correlatas. 

Enfermeiro ESF 

Síntese de deveres: Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários, realizar atenção à saúde aos indivíduos em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta 
e terceira idade. 
Exemplos de atribuições: Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo, conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais  da  profissão de enfermeiro; Solicitar exames 
complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços; Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS em conjunto com os outros membros da equipe; Contribuir, participar, e 
realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros 
membros da equipe; participar do gerenciamento  dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da UBS. 

Médico Síntese do deveres: Prestar assistência médica cirúrgico, fazer inspeções de 
saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais. 
Exemplos de atribuições: Atender diversas consultas médicas em ambulatório, 
hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares  e pré-
escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no 
ingresso, licença e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos 
municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença; preencher e 
assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a 
terapêutica indicada para cada caso; prescrever regimes dietéticos; prescrever 
exames laboratoriais, tais como:  sangue, urina, raio X e outros; encaminhar  
casos especiais a setores especializados; preencher a ficha única individual do 
paciente; preparar relatórios mensais relativas às atividades do emprego; 
executar outras tarefas correlatas. 

Médico Cardiologista Síntese de deveres e exemplos de atribuições Exercer, nas unidades e 
programas de saúde pública  do  Município,  atividades  de assistência médica 
cardiológica da atenção básica, com as seguintes atribuições básicas: participar 
do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; 
planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento 
utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar em pesquisas e 
elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, 
examinando doentes, a  fim  de  fornecer atestados e laudos previstos em normas 
e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo 
da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de 
programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas Unidades de 
saúde da rede assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo 
protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando  a  conclusão  diagnóstica,  o  tratamento prescrito e a 



 

 
 

 
 

evolução da doença; encaminhar pacientes para  atendimento,  quando for o 
caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

Médico do ESF Síntese de deveres: Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade, realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos 
cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. 
Exemplos de atribuições: Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade 
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; Indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação 
Permanente de todos os membros da equipe; Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

Médico do Trabalho Síntese de deveres e exemplos de atribuições Realizar exames médicos 
admissional, emissional, periódico e de mudança de função, visando controlar as 
condições de saúde dos empregados; Prestar atendimento médico nos casos de 
urgência, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, a fim de prevenir 
consequências mais graves ao empregado; Realizar tarefas de planejamento, 
operacionalização ,controle, atualização e aprovação de atividades inseridas no 
Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho; Controlar o nível de atendimento e 
a qualidade do ambulatório médico, revisando e orientando as atividades da 
equipe de  enfermagem; Analisar, quando possível, os casos de atendimentos 
médicos externos  a  empregados; Atuar, em conjunto com a área de Higiene e 
Segurança do Trabalho, na avaliação dos acidentes no trabalho; Prestar 
atendimento a fiscalizações, auditorias e órgãos públicos específicos à área de 
medicina ocupacional, visando assegurar o cumprimento das normas vigentes. 

Médico Ginecologista Síntese de deveres e exemplos de atribuições 
Exercer, nas unidades e programas de saúde pública do Município, 
atividades de medicina ginecológica da atenção básica, com as seguintes 
atribuições básicas: participar do planejamento, execução e avaliação de 
programas de saúde públicos; planejar, executar e controlar os procedimentos 
de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e  
terapêutica;  atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder 
a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a fim de  fornecer  
atestados  e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a 
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina 
preventiva; participar da concepção e execução de programas de fiscalização 
sanitária; atender consultas médicas  nas Unidades de saúde da rede 
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos 
clínicos; analisar e interpretar resultados de exames  diversos,  comparando-os 
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos  e realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva 

ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a 

conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 

encaminhar pacientes para  atendimento, quando for o caso, atendendo os 

critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos 



 

 
 

 
 

e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 

medidas para a  implantação, desenvolvimento e  aperfeiçoamento de atividades 

em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 

e/ou problemas identificados visando à formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município e conformidade com a política 

nacional de saúde vigente; preparar relatórios periódicos de atividades, 

conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas 

legais pertencentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de 

Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar  outras tarefas, 

de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo  

superior  imediato. Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever 

tratamentos, realizar intervenções de-  pequenas cirurgias; aplicar seus 

conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para 

promover, proteger e recuperar a saúde de pacientes e da comunidade; realizar 

exames clínicos, diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de 

pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa. 

Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e 

a comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em 

saúde; executar tarefas afins específicas de sua área. Realizar consultas 

médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamentos, realizar intervenções de 

pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina 

preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde de 

pacientes e da comunidade; realizar exames clínicos, diagnósticos e 

tratamentos, bem como intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos 

da medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividades de educação em 

saúde pública junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância em saúde; executar tarefas afins 

específicas de sua área. 

Médico Infectologista Síntese de deveres e exemplos de atribuições 
Exercer, nas unidades e programas de saúde pública do Município, atividades 
de medicina infectológica da atenção básica, com as seguintes atribuições 
básicas: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de 
saúde públicos; planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico 
e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica;  atuar em 
pesquisas e elaboração de laudos e pareceres;  proceder a perícias médico-
administrativas, examinando doentes, a fim  de  fornecer  atestados  e laudos 
previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da 
concepção e execução de programas de fiscalização sanitária;  atender 
consultas  médicas nas Unidades de saúde da rede assistencial; prescrever 
exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e 
interpretar resultados de exames  diversos,  comparando-os com os padrões 
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou  
terapêutica;  manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar 
pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de 
referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e  sugerindo  medidas 



 

 
 

 
 

para a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua 
área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados visando à formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao  Município  e conformidade com a política nacional de 
saúde vigente; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela 
Administração; efetivar  as  determinações  das  normas legais pertencentes ao 
exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do 
serviço da especialidade; executar outras tarefas, de mesma natureza e nível de 
dificuldade ou correlatas, determinadas pelo superior imediato. Realizar 
consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamentos, realizar 
intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 
recuperar a saúde de pacientes e da comunidade; realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de pequenas cirurgias, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa.  Desenvolver atividades 
de educação em saúde pública junto com o paciente e a comunidade. Participar 
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde; realizar  outras 
formas de tratamento para enfermidades relacionadas à área, em crianças, 
adolescentes e adultos, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, especialmente: HIV/AIDS pediátrica; monitoramento de crianças 
expostas ao HIV durante a gestação; sífilis congênita; infecções oportunistas em 
crianças com AIDS e alimentação na criança exposta ao HIV durante a gestação. 
Realizar trabalhos em equipe em Serviços Ambulatoriais Especializados; 
participar de campanhas de informação, sempre que houver necessidade; 
executar tarefas afins específicas de sua área. 

Médico Pediatra Síntese de deveres e exemplos de atribuições 
Exercer, nas unidades e programas de saúde pública do Município, atividades 
de medicina pediátrica da atenção básica, com as seguintes atribuições básicas: 
participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde 
públicos; planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e 
tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica;  atuar em 
pesquisas e elaboração de  laudos e pareceres; proceder a perícias médico-
administrativas, examinando doentes, a fim de fornecer  atestados  e laudos 
previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da 
concepção e execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas 
médicas  nas Unidades de saúde da rede assistencial; prescrever exames para 
apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados 
de exames diversos,  comparando-os com os padrões normais, para confirmar 
ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;  manter registro  dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito 
e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o 
caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar de grupos 
de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados visando à formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos  ao  Município  e 



 

 
 

 
 

conformidade com a política nacional de saúde vigente; preparar relatórios 
periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as 
determinações das normas legais pertencentes ao exercício da medicina e do 
Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; 
executar outras tarefas, de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas, 
determinadas pelo superior imediato. Realizar consultas médicas, emitir 
diagnóstico, prescrever tratamentos, realizar intervenções de pequenas 
cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva 
e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde de pacientes e da 
comunidade; realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamentos, bem como 
intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva 
ou curativa. Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o 
paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância em saúde; executar tarefas afins específicas de sua área. 

Médico Plantonista Síntese de deveres e exemplos de atribuições. 
Executar o atendimento de toda a parte clínica de urgência e emergência, 
incluindo o atendimento ambulatorial. Realizar o acompanhamento dos 
pacientes em observação; intercorrências de pacientes internados; Exercer, nas 
unidades e programas de  saúde pública do Município, atividades de medicina 
geral da atenção básica, com as seguintes atribuições básicas: participar do 
planejamento, execução e avaliação de programas  de saúde públicos ; planejar, 
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando 
recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar em pesquisas  e elaboração 
de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando 
doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e 
regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da 
saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de 
programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas Unidades de 
saúde da rede assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo 
protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina  preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a  conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo 
os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho  e/ou 
reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições  sobre 
situações e/ou problemas identificados visando à formulação de  diretrizes,  planos  
e programas de trabalho afetos ao Município e conformidade com a política 
nacional de saúde vigente; preparar relatórios periódicos de atividades, 
conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas 
legais pertencentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de 
Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas, 
de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo 
superior imediato. Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever 
tratamentos, realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus 
conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para 
promover, proteger  e  recuperar  a saúde de pacientes e da comunidade;  realizar  



 

 
 

 
 

exames clínicos, diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de 
pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa. 
Desenvolver atividades de educação em saúde  pública junto com o paciente e 
a comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em 
saúde; executar tarefas afins específicas de sua área. 

Médico Psiquiatra Síntese de deveres e exemplos de atribuições 
Exercer, nas unidades e programas de saúde pública do Município, atividades de 
medicina psiquiátrica da atenção básica, com as seguintes atribuições básicas: 
participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde 
públicos; planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e 
tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar em 
pesquisas  e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-
administrativas, examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos 
previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da 
concepção e execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas 
médicas  nas Unidades de saúde da rede assistencial; prescrever exames para 
apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados 
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a 
evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o 
caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar 
pareceres, informes técnicos  e  relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,  
fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados visando à formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município e conformidade com a política nacional de saúde 
vigente; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela 
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertencentes ao 
exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos 
do serviço da especialidade; executar outras tarefas, de mesma natureza e 
nível de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamentos, 
realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, 
proteger e recuperar a saúde de pacientes e da comunidade; realizar exames 
clínicos, diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de pequenas 
cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa. 
Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente 
e a comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância em saúde; executar tarefas afins específicas de sua área. 

Médico Radiologista Síntese de deveres: Prestar assistência médica realizando exames de imagens  
e execução de laudos. 
Exemplos de atribuições: 
Exercer, nas unidades e programas de saúde pública do Município, atividades 
de assistência médica radiológica da atenção básica, com as seguintes 
atribuições básicas: Realizar diversos exames de imagens e execuções de 



 

 
 

 
 

laudos - raios-X simples e contrastado, mamografia, ultrassonografia, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética; participar do 
planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; 
planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento 
utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar em pesquisas 
e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-
administrativas, examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos 
previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de 
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; 
participar da concepção e execução de programas de fiscalização sanitária; 
atender consultas médicas nas Unidades de saúde da rede assistencial; 
prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; 
analisar e interpretar resultados  de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e  realizar outras formas de tratamento para diversos  
tipos  de  enfermidades,  aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar 
pacientes para atendimento,  quando for o caso,  atendendo os critérios de 
referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas-  
para a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua 
área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados visando à formulação de diretrizes, planos e programas  
de trabalho afetos ao Município em conformidade com a política nacional de 
saúde vigente; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido 
pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertencentes 
ao exercício da medicina e  do Conselho  Regional de Medicina  e regulamentos 
do serviço da especialidade; executar outras tarefas, de mesma natureza e nível 
de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo superior imediato. Realizar 
consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamentos, realizar 
intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e 
recuperar a saúde de pacientes e da comunidade; realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de pequenas cirurgias, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividades 
de educação em saúde pública junto com  o paciente e a comunidade. Participar 
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde; executar tarefas 
afins específicas de sua área. 

Psicólogo 

Síntese de deveres: Proceder estudos e avaliação dos mecanismo de 
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, 
como testes para a determinação de características efetivas, intelectuais, 
sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a 
orientação, seleção e treinamento no campo profissional e o diagnóstico e 
terapia clínicos. 
Exemplos de atribuições: Proceder a formulação de hipóteses e à sua 
comprovação experimental, observando a realidade e efetivando 
experiências de laboratório, e de outra natureza, para obter elementos 
relevantes ao estudo do processos de crescimento, inteligência, 
aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e 
animal; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra 



 

 
 

 
 

espécie que atuam sobre  o  indivíduo, entrevistando o paciente, consultando 
sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnósticos e 
outros métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento 
psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidade; promover a 
correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e 
aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento humano; elaborar e aplicar testes, utilizando 
seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível 
de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras 
características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou de 
trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia 
adequada; participar na elaboração de análise ocupacionais, observando as 
condições de trabalho e as funções e tarefas típicas de cada ocupação, para 
identificar  as aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis 
com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e 
orientação no campo profissional;  efetuar  o  recrutamento,  seleção,   
treinamento,   acompanhamento  e avaliação de desempenho de pessoal e a 
orientação profissional, promovendo entrevistas e elaborando e aplicando 
testes, provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados 
nos serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; 
atuar no campo educacional,  estudando  a importância da motivação no ensino, 
novos métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o 
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados e 
determinação de características especiais necessárias ao professor; reunir 
informações a respeito de pacientes, transcrevendo os  dados psicopatológicos 
obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos analistas e psiquiatras 
subsídios indispensáveis ao diagnóstico das respectivas enfermidades 
diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, 
disfunções cerebrais mínimas, disritmias e outros distúrbios, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o 
tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas; pode também 
atuar na área de propaganda, visando detectar motivações e descobrir a melhor 
maneira de atendê las; executar outras tarefas correlatas. 

Técnico de Enfermagem do ESF 

Síntese de deveres:  Prestar atendimento à comunidade, na execução e 
avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos atendimentos básicos 
a nível de prevenção e assistência, executar atividades de apoio, preparando 
os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o 
posicionamento adequado do mesmo. 
Exemplos de atribuições: 
Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de 
ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes; Realizar 
curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo 
esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem como proceder 
a retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; - Atender crianças e pacientes 
que dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, 
para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; Prestar 
atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; 
Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; Auxiliar na coleta de material 
para exame preventivo de câncer ginecológico; Participar em campanhas de 
educação em saúde e prevenção de doenças; Orientar e fornecer métodos 
anticoncepcionais, de acordo com a indicação; Preencher carteiras de consultas, 



 

 
 

 
 

vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; Preparar e acondicionar 
materiais para a esterilização em autoclave e estufa; Requisitar materiais 
necessários para o desempenho de suas funções; Orientar o paciente no período 
pós-consulta; Administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e 
prescrições respectivamente; Identificar os fatores que estão ocasionando, em 
determinado momento, epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas, para 
atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças 
notificadas; Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com 
doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle das mesmas; 
Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 

Técnico em Enfermagem 

Síntese de deveres: Atividades de relativa complexidade, envolvendo a 
assistência a pacientes, sob supervisão do Enfermeiro. 

Exemplos de atribuições: Participar da equipe de enfermagem; Orientar e 
revisar o autocuidado ao paciente, em relação à alimentação e higiene 
pessoal; Cumprir as prescrições relativas aos pacientes; Zelar pela limpeza, 
conservação e assepsia do material e do instrumental; Observar e registrar 
sinais e sintomas e informar a chefia imediata, assim como o comportamento 
do paciente em relação a ingestão e excreção; Manter atualizado o  
prontuário dos pacientes; Verificar temperatura, pulso e respiração, e registrar 
os resultados no prontuário; Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer 
curativos; Aplicar injeções; Alimentar mediante sonda gástrica; Orientar 
pacientes a nível de ambulatório ou de internação a respeito das prescrições de 
rotina; Executar outras tarefas correlatas; 

Terapeuta ocupacional 

Síntese do deveres: Habilitar e Reabilitar através de procedimento terapêutico 
com fim de realização das atividades da vida diária. 
 Exemplos de atribuições: Terapia em saúde mental, educação e social, visando 
o resgate da cidadania do indivíduo, considerando os seus limites. 

Visitador Sanitário 

Auxiliar os profissionais de nível superior em sua atividade de campo, fiscalizar 
a concessão de licença de funcionamento anual (inicial e renovação) em todos 
os estabelecimentos e prestadores de serviços de interesse à saúde; inutilizar os 
produtos em indústrias e estabelecimentos comerciais, principalmente na área 
de alimentos, em desacordo com a legislação; atender as denúncias da 
população; investigar os surtos, alimentares e epidemiológicos. Programas 
Especiais: coletas de águas e alimentos, análise de campo, acompanhamento 
das coletas em laboratórios oficiais. Educação Sanitária: palestras, pré -vistorias, 
respostas a ofícios e solicitação de órgãos públicos e privados. Elaborar folhetos 
e boletins educativos; orientar de forma educativa todos os estabelecimentos  
vistoriados; registrar as irregularidades encontradas nas atividades que 
envolvam saúde pública, através de fotos e outros meios disponíveis; executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 


