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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGO:
MOTORISTA CNH D : Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando pela segurança;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Recolher o veículo à garagem ou local destinado
quando concluída a jornada do dia,comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições
de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte
e da entrega de correspondênciaou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis,
água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar
a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio
transcepto r; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de
saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter
atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.
VIGIA : Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras,
percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada depessoas estranhas e outras anormalidades,
bem como executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados
corretamente e constando irregularidades; tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; observar a
entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação de
veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horáio; executar outras atribuições afins.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO : Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e
logística; Atender a comunidade escolar, fornecendo e recebendo informações; Tratar de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços nas áreas de escritório. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão Oferecer suporte tecnológico, informar e orientar o corpo docente a respeito da
organização e funcionalidade de diários escolares eletrônicos.
AUXILIAR DMAE: Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos
serviços municipais; redigir e datilografar, elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos
separação e distribuição de expedientes, obter informações e fornecelas aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e
implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência, montar, ajustar, instalar e
reparar encanamentos, tubulações e outros condutos, fazer instalações de encanamentos, em aparelhos sanitários, caixas de
descargas, testando e consertando a rede hidráulica, incluindo canalizações, válvulas e registros, executar outras atribuições afins.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas
em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS; estende, também,
o acesso da população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania Possibilitar uma
proposição qualitativa de suas ações e evidenciando um perfil profissional que concentra atividades na promoção da saúde, seja pela
prevenção dedoenças, seja pela mobilização de recursos e práticas sociais de promoção da vida e cidadania ou mesmo pela orientação
de indivíduos, grupos e populações, com características de educação popular em saúde e acompanhamento de famílias. Os Agentes
Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade (micro área) e a Equipe da Estratégia da Saúde da Família.
MÉDICO VETERINÁRIO: Praticar a clínica veterinária e assistência técnica e sanitária, voltadas para o bioterismo e manuseio de
animais de laboratórios de pequeno e médio porte; realizar diagnósticos, tratamentos e controle de epizootias e enzootias de animais
de laboratório de pequeno e médio porte; praticar clínica médica veterinária de animais de laboratório de pequeno e médio porte;
conhecer e aplicar as normas éticas de experimentação de animais, manuseio, bem-estar animal e descarte de animais de
experimentação conforme legislação vigente. Zelar pelo bem-estar animal; promover saúde pública respeitando estritamente as
disposições legais do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; elaborar laudos, pareceres e
atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; zelar pelo uso correto e manutenção dos equipamentos; orientar
acondicionamento e destino correto dos resíduos gerados no centro cirúrgico;
FISCAL DE TRIBUTOS : Desenvolver atividades de fiscalização dos contribuintes de tributos municipais, de preço público e de
contribuições, dos responsáveis e dos substitutos tributários, fazer lançamentos e exercer atividades de arrecadação de obrigação
principal e acessória, cumprir diligência e prestar informações em processos de natureza tributária, prestar orientação e informação
aos contribuintes sobre a Legislação Tributária Municipal, emitir relatórios, laudos, termos, pareceres, lavrar peças fiscais próprias
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do ato fiscalizador, realizar serviços internos e externos, inclusive informatizados, relacionados com a Administração Tributária em
geral. Executar outras atribuições afins.
PSICÓLOGO CRAS: Promover Acolhida para as famílias; Escuta qualificada;Ação particularizada; Mediações dos processos grupais
do Serviço sócio educativo com famílias;Acompanhamento e orientações para inclusão no CADUNICO;Orientação e encaminhamento
à Rede sócio assistencial;Informação,comunicação, palestras sócio educativas;Proteção Pró Ativa por meio de visitas as famílias que
estejam em situação de vulnerabilidade social;Cadastramento das famílias de crianças e adolescentes dos SCFV e Primeira Infância
no SUAS;Acompanhamento e orientações para inclusão no CADUNICO;Acompanhamento a Grupos de Desenvolvimento
Familiar;Acompanhamento familiar das famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF e outras funções correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL : Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou
indireta, empresas, entidades e organizações populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;
III - encaminhar providências, e prestar
orientação social a indivíduos, grupos e à população;
IV - (Vetado);
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
VI - planejar,
organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo;
IX
- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade; X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço
Social; XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Art. 5º Constituem atribuições privativas do
Assistente Social: I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área
de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; III - assessoria e
consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social;
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; v - assumir, no
magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios
e adquiridos em curso de formação regular; VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; VII dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação; VIII - dirigir e coordenar
associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos
inerentes ao Serviço Social; X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço
Social; XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais;XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social
em entidades públicas ou privadas; XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional.
MONITOR CRAS : Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social. organizar, facilitar oficinas e
desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade. apoiar na identificação e
acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS : Zelar pelo ambiente de trabalho, preservando e valorizando; executar atividades de manutenção
e limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas, banheiros, corredores, pátios, quadras e outros espaços utilizados pelo poder
público, conforme a necessidade do serviço; Aplicar produtos para limpeza e conservação dos mobiliários; Coletar o lixo diariamente,
dando ao mesmo o destino correto; Executar serviços internos e externos, conforme demanda apresentada pelo órgão competente;
racionalizar o uso de produtos de limpeza, bem como zelar pelos materiais como vassouras, baldes, panos, espanadores, etc.;
Comunicar com antecedência ao órgão competente sobre a falta de material de limpeza, para que a compra seja providenciada; Abrir,
fechar portas e janelas nos horários estabelecidos para tal, quando for o caso; Guardar sob sua responsabilidade as chaves da
instituição, quando for o caso, ou deixar as chaves nos locais previamente estabelecidos; Agir como educador na construção de hábitos
de preservação e manutenção do ambiente físico, do meio às ora descritas; Preparação e serviço dos alimentos para pequenos ou
grandes grupos de pessoas, controlando a quantitativa e qualidade dos alimentos; Prestação de informações à Direção do órgão
quanto a necessidade de reposição de estoques; Conservação do local de preparação dos alimentos em boas condições de trabalho
procedendo a limpeza e arrumação;
RECEPCIONISTA CRAS: Organizar arquivos em geral inerentes a área social; fazer a triagem e cadastramento de atendimentos
sociais; prestar orientações e informações em geral; organizar cadastros e solicitações de materiais; controlar e emitir relatórios;
realizar trabalhos de ordem administrativa; participar administrativamente de reuniões sócio-educativas; sistematizar
acompanhamentos; auxiliar na realização de eventos municipais;
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MÉDICO ESF : Clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual
participa; -responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar
sigilo das atividades inerentes asatribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
DENTISTA ESF : Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal;Realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos, de acordo com planejamentoda 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
da instalação de próteses dentárias elementares; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Coordenar e
participar de ações coletivasvoltadas à promoção da saúde e à 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 supervisãotécnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); eParticipar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
DENTISTA : Atendimento com saúde bucal e participação nos programas de saúde. Atender e orientar os pacientes. Executar
procedimentos odontológicos. Estabelecer diagnósticos e prognósticos. Promover e coordenar medidas de promoção e prevenção da
saúde e ações de saúde coletiva. Atuar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares. Realizar demais atividades inerentes ao
cargo.
ENFERMEIRO ESF : Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta
e terceira idade; Conforme protocolos ououtras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever
medicações; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e realizar atividades
de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do
Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene Dental (THD); e Participar do gerenciamento
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
FISIOTERAPEUTA : Compreender as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a
profissão, como efetuar atendimento de consultas em níveis educacionais e setoriais; Efetuar atendimento fisioterápicos diversos,
indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente(aluno); Efetuar diagnósticos dentro de sua área de
atuação; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras atribuições afins.
PSICÓLOGO - SECRETARIA DE SAÚDE: Atua na área específica de saúde, procedendo ao exame de pessoas que apresentam
problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e
terapêutica, empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas e cada caso, afim de contribuir para a
possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária: atende à gestante, acompanhando a gravidez, parto e
puerpério para integrar suas vivências emocionais e corporais; prepara pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar,
inclusive pacientes terminais, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, para oferecer maior apoio,
equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; acompanha programas de pesquisa, treinamento e política sobre saúde mental,
elaborando, coordenando e supervisionandoos, para garantir a qualidade de tratamento em nível de macro e microsistemas; atua
junto a equipes multiprofissionais identificando e compreendendo os fatores emocionais, para intervir na saúde geral do indivíduo
em unidades básicas, ambulatórios, hospitais, adaptando os indivíduos a fim de propriciar a elaboração das questões concernentes à
sua inserção social; participa de programas de atenção primária em centros e postos de saúde na comunidade organizando grupos
específicos, para prevenir doenças ou agravamento de fatores emocionais que comprometem o bemestar psicológico; desempenha
tarefas similares às do psicólogo, em geral , porém é especializado no estudo, prognóstico e diagnóstico de problemas na área de
psicomotricidade e psicopedagogia, problemas emocionais, num grande espectro, procedendo a terapêuticas, através de técnicas
psicológicas a cada caso, como atendimento psicoterapêutico individual, de casal, familiar ou em grupo, ludoterapia, arteterapia,
psicomotricidade e outras, avaliando através de entrevistas e testes de dinâmica de grupo, a fim de contribuir para prevenção,
tratamento e elaboração pelo indivíduo à sua inserção na sociedade.
EDUCADOR FÍSICO : Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; veicular informação que visam à
prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de espaços
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de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular,
do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e
saúde juntamentecom as ESF, 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 ás
ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; contribuir para a
ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social; identificar profissionais
e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; capacitar os profissionais,
inclusive os Agentes Comunitários de Saúde –ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades
Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na
comunidade; promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no
território; articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços
públicos existentes e a ampliaçã odas áreas disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que estimulem ações que
valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população.
AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA : Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante: A fiscalização
permanente; A lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de multa; Ainterdição do
estabelecimento;A apreensão debens e mercadorias; O cumprimento de diligências; Informações e requerimentos que visem à
expedição de autorização, licença, permissão e concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico
Municipal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal. Executar outras atividades correlatas que lhe forem
atribuídas
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL : Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicose do ambiente de trabalho;
Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Processar filme radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar
modelos em gesso; Manipular materiais de uso odontológico; Participar na realização de levantamentos e estudos
epidemiológicos,exceto na categoria de examinador.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM : reparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever sinais e
sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos. Aplicar
oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.
Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio
de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala
de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Prestar cuidados de higiene e conforto
ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do material, de
equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde.
Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o
técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de
pacientes. Participar dos procedimentos pós-morte. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM UBS : Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever
sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras
atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos.
Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de
vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura, para
subsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular
em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Prestar cuidados de higiene e
conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do
material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação
em saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o
enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina
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vinculados à alta de pacientes. Participar dos procedimentos pós-morte. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional permanente do ESF.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM AMBULÂNCIA : Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis
na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos;Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da
unidade móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento em perfeito estado de
conservação e assepsia;Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas
orientações;Conhecer a estrutura de saúde local;Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema
assistencial local;Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de
vítimas;Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de
socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme
escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto(Asubstituição do plantão deverá se fazer na
base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala, o Motorista-Socorrista
poderá solicitar a substituição no local do atendimento; Aseventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas
mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico ou seu substituto,
com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a
responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente). Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos
plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos,
Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;Utilizarse com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na
preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;Manter-se atualizado,
frequentando os cursos de educação continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;Acatar e Respeitar as rotinas estabelecidas;Participar das reuniões convocadas pela
direção;Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica; Ser fiel aos interesses do serviço
público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;Acatar as deliberações da direção técnica;Participar da
formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de educação continuada oferecidos; o não-cumprimento
acarretará em sanções sujeitas ao desligamento do profissional.
FONOAUDIÓLOGO: Elaborar e utilizar instrumentos de avaliação neuropsicológica para fins exclusivos de diagnóstico
fonoaudiológico, bem como para habilitação e reabilitação das funções cognitivas envolvidas no processo da comunicação humana.
executar atividades relacionadas à saúde do trabalhador;integrar equipes de prevenção de agravos, promoção, preservação e
conservação da saúde e valorização do trabalhador;integrar equipes de vigilância sanitária e epidemiológica;realizar diagnósticos e
prognósticos fonoaudiológicos;promover ações fonoaudiológicas, com o objetivo de auxiliar na readaptação profissional ao
trabalho;notificar o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), os agravos de
notificação compulsória relacionados à saúde do trabalhador associados aos distúrbios fonoaudiológicos;emitir aComunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) para aqueles trabalhadores regidos tanto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT/1943) quanto
pelo regime estatutário;promover processos de educação permanente de profissionais ligados à saúde do trabalhador;desenvolver
ações voltadas à assessoria e à consultoria fonoaudiológicas junto à saúde do trabalhador;realizar e divulgar estudos e pesquisas
científicas que contribuam para a formação e a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da saúde do trabalhador;participar
das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador em instâncias de Controle Social.
FARMACÊUTICO : Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; -Desenvolver, em colaboração com os demais
membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças ede outros
problemas de saúde; Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os
medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que
o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos; Analisar a prescrição de medicamentos
quanto aos aspectos legais e técnicos; Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe
de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente; Participar
e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde; Provera consulta
farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento; Fazer a
anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o propósito de prover cuidado ao paciente; Acessar e conhecer as
informações constantes no prontuário do paciente; Organizar, interpretar e, se necessário, resumir os dados do paciente, a fim de
proceder à avaliação farmacêutica; Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de
monitorar os resultados da farmacoterapia; Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente, como instrumento para
individualização da farmacoterapia; Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos, por meio de dados de farmacocinética clínica;
Determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente, para fins de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento em
saúde; Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos e a outros problemas relacionados à
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farmacoterapia; Identificar, avaliar e intervir nas interações medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes; Elaborar o
plano de cuidado farmacêutico do paciente; Pactuar com o paciente e, se necessário, com outros profissionais dasaúde, as ações de
seu plano de cuidado; Realizar e registrar as intervenções farmacêuticas junto ao paciente, família, cuidadores e sociedade; Avaliar,
periodicamente, os resultados das intervenções farmacêuticas realizadas, construindo indicadores de qualidade dos serviços clínicos
prestados,Realizar, no âmbito de sua competência profissional, administração de medicamentos ao paciente e outras definidas em lei.
GERENTE DE SAÚDE : Conhecer a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e fomentar a participação dos profissionais na organização do
horário de atendimento aos cidadãos, com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de apoiar a referência e
contrarreferência entre equipes que atuam na APS e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos
responsáveis.
MOTORISTA ÔNIBUS : Condução de veículos automotores compreendidos na habilitação exigida para tipo de veículo para o qual for
designado, de acordo com a necessidade de treinamento e uso previstos no código de trânsito Brasileiro e regulamentos e normas do
DETRAN;Recolher o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; Comunicar qualquer defeito porventura
existente; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis,
sinaleiras, buzinas, e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível de
água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; tratar os passageiros com respeito.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL : Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico –PPP –e a
proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes
curriculares estabelecidos por lei; Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com
a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu
desenvolvimento; Participar integralmentedos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e
promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para
incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente
o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Federal, Estaduale Municipalde
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.
PEDAGOGO : O Pedagogo atuará em processos relacionados ao ensino e aprendizagem. Seu trabalho está intimamente ligado ao do
professor e é considerado como umEspecialista em Educação. Associará o aprendizado às questões sociais e à realidade em que o
estudante se encontra. Desta forma, o Pedagogo contribuirá para a melhoria constante do ensino e do aprendizado, fortalecendo a
construção do conhecimento, sendo este um cargo direcionado para profissionais graduados em Pedagogia, com habilitação em
supervisão, orientação, administração escolar ou coordenação pedagógica.Participa da elaboração e gestão da proposta pedagógica
da escola em uma ação coletiva com os demais segmentos; Produz e publica textos pedagógicos. Coordena as atividades de bibliotecas
escolares; . Coordena, formula, executa, avalia e supervisiona a política educacional; coordena e supervisiona e avalia a política
educacional; Normatiza vivências curriculares e a vida escolar do aluno e também zela pelo cumprimento da legislação escolar e
educacional; Planeja executa e avalia atividades de capacitação de pessoal da área de educação; Participa da elaboração,
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; Supervisiona a utilização de
equipamentos de laboratórios e salas –ambiente; Emite parecer técnico; Executa outras atividades correlatas.
MONITOR DE SALA DE AULA: Viabilizar ações que garantam os direitos da criança;Realizar ações que promovem o educar e cuidar
de forma indissociável;Realizar ações que garantam o direito o direito da criança;Desenvolver atividades que estejam de acordo com
o projeto politico pedagógico da Unidade Educativa;Auxiliar os alunos e professores, acompanhar as crianças para o recreio e
banheiro, organizar a sala de aula, atender os professores nas solicitações de material pedagógico em sala ou de assistência às crianças
e colaborar na organização da instituição.
NUTRICIONISTA : Executar o Programa de Alimentação Escolar (PAE) gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação; Coordenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos
estudantes, planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população
atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios até a produção e distribuição da
alimentação;Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional nas escolas.

