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LEI MUNICIPAL 66112021DE 29 DE DEZEMBRO DE2O2'I

EMENTA: Altera os anexos I e ll da Lei Municipal
6'1312019 (quadro de pessoal) e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Feira Nova, Estado de PêÍnambuco, no uso de
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Feira
Nova/PE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Fica alterado os anexos primeiro e segundo da Lei Municipal n'613 de
08 de março de 2019.

Art. 20 As alterações dos anexos entram em vigor em 01 de janeiro de 2022.

Feira Nova, PE, 29 de dezembro de2021
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ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
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C Funcional Vagas Vencimentos R$ Carga Horária
Ad ado 03 1.500,00 15h semanais

nte Combate as Endemias 15 1.550,00 200h mensais
Comunitário de Saúde 60 1.550,00 200h mensais

05 1 .100,00 200h mensais
ância Sanitária 04 1.100,00 200h mensais

Assistente Social 02 15h semanais
Atendente - PSF 10 'Í.100,00 200h mensais
Auxiliar Ad ministrâtivo 10 1 ,100,00 200h mensais
Auxiliar Cons. Dentário -ACD 10 1.100,00 200h mensais
Auxiliar de Farmácia 04 '1.100,00 02 plantões 24h semanais
Auxiliar de Secretaria 1,100,00 200h mensais
Auxiliar de Gerais 200 '1.100,00 200h mensais
Biomédico 02 1.200,00 15h semanais
Contador 01 1.500,00 20h semanais
Coveiro 03 1.'í00,00 200h mensais
Educador Físho - EQUIPAMENTOS

SOCIAIS
01 2.500,00 40h semanais

EnÍeÍmeiro - PSF 10 3.500,00 200h mensais
EnÍermeiro (a) Plantonbta 07 1.700,00 1 plantâl de 24h semanal /

/120h mensais
Enfermeiro de cl de nsco 03 1.400,00 Plantão de 12h poÍ 36h
Farmacêutico 02 1.200,00 14h semanais
Fiscal de obras 06 1.100,00 200h mensais
Fiscal de Tributos 02 1.100,00 200h mensais
F 05 1.200,00 'l2h semanais

40 1.100,00 200h mensais
lns Sanitário 0'Í 1.200,00 'l5h semanais

02 4.000,00 plantfu de 6h semanais /
30h mensais

Málico Cirurgiâo Geral 01 ô.000,00 1 plantfu de 24h semanal /
/120h mensais

Mârico Clínico ceraÍ +SF 10 8.000,00 200h mensais
Málico Gineco bstetra 01 4.000,00 5h semanais
Médico Pediatra 01 4.000,00 5h semanais
Médico Plantonista 07 1.900,00 Por plantão de 24h

semanal /
/120h mensais

Médico uiatra 01 4.000,00
01 1.500,00

Motonsta - . 'B" e'C" 35 1.'100,00 200h mensais
Motorista - . 'D'e "E' 35 1,300,00 200h mensais
Nutricionista 03 1.200,00 '15h semanais
Nutricionista Educacional 01 1,500,00 20h semanais

5h semanais

15 semanais
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Agente de Trânsito

1.200,00

GuaÍda Municipal

Médico Anestesista

Médico Veterinário
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Ca a Horária Minima

Ca a Horária Mínima
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GAGON

Odootólogo 05 1.200,00 6h semanais
Odontólogo PSF 10 3.300,00 20h semanais
ProfessoÍ Edrc, 10 ao 5o ano 140 Valor HoÍa Aula
PoÍessor EdLrc. 6o ao S e mâlio Valor Hora Aula Carga Horária Mínima
ProÍessor Educ. lnÍantil 35 Valor Hora Aula
Psicólogo 04 '1.200,00 15h semanais
Psicólogo Educacional 02 1.200,00 15h semanais
Psicopedag og o 03 1.200,00 15h semanais
Recepcionista í .100,00 200h mensais
Sanitarista 01 1.500,00 15h semanais
Téc. Administrativo Contábil 02 1 ,100,00 150h mensais
Têc. em Controle lntemo 02 2.000,00 100h mensais
Técnico administrativo educacional 01 1.200,00
Técnico de LaboratóÍio 03 1.100,00 200h mensais
Técnico em Enfermagem 35 í.500,00 1 plantá: de 24h semanal /

/120h mensais
Técnico em EnÍermagem - PSF 10 1.500,00 200h mensais
Técnico em Raio-x 03 1.996,00 '120h mensais
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ANEXO II - CARGOS EFETIVOS

ExrcÊtcns e nrRBUrÇoES

ADVOGADO

Exigências: Graduqão em DiÍeito + Regisfo no Conselho Competente.
AtÍibuições: Englobar leis, decretos, codigos, contratos e outros documentos de oÍdem legal,

rcpresentar jufficamente o municipio e exeÍcer a deresa em juizo ou fora dele, emitir pareceíes ou
pÍestar informeoes em pÍDcessos administrativos, assessoraÍ em matéria iuridica o PÍeÍeito e os
Secretários Municipais, prestar assistência juÍídica aos funcionários e munícipes carentes, execular
outras atividades compatíveb com o cargo.

AGE'{TE COTUNITÁRO DE SAÚDE

Exigências: Ensino Fundarnental ll (concluido) + Cuno de Formação Continuada (a íealizar apos
aprovaçàr em Concurso Público) e morar na Comunidade com data limite até a publicação deste edital.

Atribuiçoes: Realizar mapeamento de sua áÍea, CadastÍaras íamílias e atualizar permanentemente

esse cadastÍo; identificar indivíduos e Íamílias expostos a situ4ôes de risco; identiÍicar área de risco;
Orientar 6 famíli6 para utiliz4áo adequada dos seÍviçc de sarde, encaminhando-as e até agendando
consultas, extrnes e atendiÍnento odontologico , quardo necessário; Realizar eões e atividades ,no nivel
de suas competências, na áre6 prioritárias da Atençfu Bási:as; Realizar, por Íneio da visita domicilia,
eompanhamento Ínensal de lodas as Íamilias sob sua Íesponsabilidade; Estar sempre bem informado, e
inÍormaÍ aos demais meínbros da equipe, sobÍe a situefu das familias acompanhadas, particularÍnente

aquelas em situações de risco; Desenvolver açõês de educação e vigilância à saude, com êríase na
promoção da sarde e na prevenção de doenças ; Promover a educaçfu e a mobilizaçeJ comunitáÍia,
üsaÍÉo desenvolver 4Ões coletivas de saneamento e melhoÍia do meio ambiente, entre outras. Traduzir
paÍa a ESF a dinâmba social da comunidade, suas necessárias, potencialidades e limites; identiÍicar
paÍceims e ÍecuÍsos exislentes na comunldade que possa ser poterrializado pela equipe. A uüliz4ão de
instruÍrEntos para diagnostico demográfico e sociocultural da comunidade; A promoÇfu de ações de
educaçfu para a saude individual e coleúva, O Íegisfo para Íins exchrsivos de contÍole e planejaÍnento

das açoes de saríe , de nascimentos, óbitos , doenças e outÍos agravos à saude; 0 estimulo a
palticipaçfu da comunidade nas polítbas públbas voltadas para a área da saude; A realizaçár de visitm
domiciliares periodicô para Ínonitoramento de situ4oes de risco à Íamília ; e a paÍthipação em açoes
que fortaleçam os ebs entíe os setoÍ saude e oúras políticas que promovam a qualidade de vida..

AGENTE COIIBATE AS ENDEMIAS

Exigências: Ensino málio (antigo 2 grau) compteto.
Atibu(ões: Exuências: Ensino Fundamental ll (mncluído) + Curso de Form4ão Continuada (a tealizat
apos aprovaçâo em Concurso Público).

Atribuiçôes: Exercer atividades da vigilância, prevençár e contÍole de doenças e pmmoçáJ da
satde, desenvolvidas em conformidade com as diretÍizes do SUS; Visloria nos imóveis relacbnados ao
controle da dengue - LIA ( Levantamento de indices por Amostragem ) .; visita a pontos Estratégicos (

P.E.) ; visita em aímadilhas; Pesquisa vetorial especial ( p.V.E.) ; detimitação de Íoco ( D.F ,) ;

Levanlamento de iÍrcide mais tratamento ( L.l.+ T ) ; Reconhecimento geográrrco ( R.G.) Ações educalivas

PREFEIÍO
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junto à população; Executar oúras atividades corÍelatas à funçâo dou deteÍminadas pelo superior
imediato.

acexre oE rúnsro

Exigêncire: Nivel Májio + Carteira de Habilitação.

AtribuiçÕes: úecutar a Íiscaliz4ão de transtto, nos termos da legislação fedeÍal peÍtinente ,

oÍbntar pedestres e condutores de veículos, mtiÍicar os lnÍraloÍes, sugerir medidas de segurança
Íelativas à circulefu de veículos e de pedestre, bem como a concemenle a sinaliz4fu de transito nas
vias urbanas municipais, orientar ciclistõ e condulores de animais, auxiliar no planejamento , na
rEularpntação e na operebnaliz4ão do trarsito com êrÍase a segurança . Finalizar o cumpÍimenlo em
rel4fu a sinalizaçfu de tÍânsito. Auxiliar na coleta de dados estatisticos e em estudos sobre circulaçãl
de veiculos e pedestÍes. Lavrar as oconências de trânsito e quando Íor o caso, providenciar a remoçá)
dos veícubs idratores. Finalizar o cumprimento das normas gerais de trânsito e releionadas aos
eslacionamentos e paEdas de ônibus, tàxis, ambulârrias e veículos especiais, Participar de pÍo.ietos de
oíient4ão, educaçfu e seguEnça de trânsito. VistoriaÍ veículos em questfu de seguÍança, hbiene,
manuteÍção, caÍga, etc.Demais atividades aÍins. Coletar amostr$ para análise Íiscal e tamtÉn para o
ÍnoniloraÍrEnto da qualidade da {]ua pana consumo humano; desempenhar outÍas atÍibuições que, por

suô car&{eristhas, se incluem na sua esíera de mmpetência.

AGENTE DE VGIúilCN SAN|TÁRIA

ExQêncic: Nível MáJio concluído.

Atribuiçoes: Executar serviços de fiscaliz4ão sanitária em estabelecimentos industriab, comerciab, de
pÍest4fu de serviços e oufos; lnspecionar irÍúveis novos ou reÍormados tendo em vbta o cumpÍiÍnenh
das condi@ sanitárias adeguadas à sua habilit4fu; lnspecionar fábricas de pÍodutos alimentícios,
armazéns, Íestauíantes, laÍrchonetes e estabelecimentos similaÍes veriÍicardo as corúições sanitárias
dos inteÍioÍes a manipul4âr e estocagem dos alimentos e a limpeza dos equipamentos utilizados;
VeriÍrcar dispositivos para escoaÍpnto de {luas pluviais e o estado de conserv4ão de divisorias,
paedes, telhados, poÍt6, .lanel6 dos estabelecirnentos visÍtados; inspecionar estabelecimentos dê
ensino, veriÍicaÍdo suas instal4ôes e comestíveis Íomecidos aos alunos para assegurar as medidas
proÍiláticas necessárias; oÍientar a direçál dos estabelecimentos no que diz Íespeito às condições de
asseio e saude ;ndispensáveh ao bom ÍuncionaÍtento; PaÍticipar de avali4Ões junto aos engenheios e
rÉJhos do trabalhodos Munhípir:s, Estados e Uniâc; Executar Íscalizeâo preventiva , tendo em vista a
participa a participaçâo no contÍole das condiçoes de trabalho e ambiente Íisico nos estabelecirEntos
públhos e privados dos Municipios; Estados e Unifu; Emitir o teÍmo de Íiscalização, assim como
notifo4oes e memorandos; Executar inleÍüiçóes deconentes de seus trabalho em estabeleciÍrEnlos
fiscalizados; informar processos sobre assunbs relativos às notiÍicaçÕes, infreóes, interdiçoes,
intimações e outÍos; Emitir parecer técnico sobÍe assuntos de sua competência ; Redigir relatórios
mensais das atividades desenvolvidas; Parthipar de reuniões e grupos de trabalho; Responsabilizar-se
pelo contÍole e utiliz4ão dos documentos, equipaÍnentos e materiais colocados a sua disposição

ASSISTEiITE SOCIAL

Exigências: Graduqfu em Serviço Soclal + Regisfo no Conselho Competente.
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Atribuiçôes: Efetuar levantamento de dados e identmcar problemas sociais de grupos específicos
de pesso6,elaborara pmFtos e programas na área de assistência social, cooídenar progÍamas, projetos
e seÍviços sociais cuja oper ionaliz4ão seia de responsabilidade do govemo munbipal, e/ou paÍticipar
de campanhas educativas, monitorar e avaliar os pÍWramas e serviços na área de assistência social
desenvolvidas por entiiades não govemamenlab, Íesponsabilizase pela triagem socioeconômica dos
postulantes a beneÍicios e serviços de natureza assistencial, Íealizar estudos de situaçôes Íamiliâes e
emiür pareceres sociais, Íacilitar o acesso dos excluidos a beneÍícios e seÍviços através de articulações
com difeÍenles Íecucos sociais, encaminhando os seÍviços e ou orientação aos usuários, executar oulras
ativklades aÍins.

AÍENDENTE PSF

ExEêÍlciõ: Ensino mâiio (antigo ? grau) compbto.

AtihrÇóes: Realizar tareÍas auxiliaÍes nas unilades de assistência Málba, preparar salas para a
Íeak4ão de consultas; auxiliar o májico em curativos; fazer organização do ambiente de trabalho,
atendeí teleÍone; distribuir fich6; ÍevisaÍ o preerEhimento de fichÍs, pÍesaÍ informaçoes a pacbntes e
acompanhantes; maÍcar consultas; realizar outras atividades compativeb com o caÍgo.

AGEiITE DE COiI§,,LTÓRO DEI{TÁRD - ACD

Exigências: Nível Fundarentâ I (S serie concluida) + Curso de ACD + Registro no Conselho
Competente.

AtribuiçÕes: Proceder à desirífecçfu e esterilizqão de materiais e instrumenlo uülizados, sob supervisà:
d0 ciruÍgifu dentisla ou do THD, Íealizar pocediÍnentos educativos e preventivos aos usúrios,
iÍdividuais ou coletivos como evidenci4ão de pltra bacteriana, escov4ão supeÍvisionada, oÍientações
de escovação, uso de fn dental. Preparar e oÍganizar o instrumental e materiais ( sugador, espelho,
sorda, et. ) necessário pata o trabalho, instÍuÍrEntalizar o cirurgifu dentista ou THD durante a realizaçã)
depÍocedimentosclínbos(tÍabalhoaquatromão);agendaropacienteeorientâloaoÍetomoea
pÍeservqfu do tratamenlo; Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Familia no
tocante à sarde brcal.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REuisitos: Nível MáJb (antigo 2. Grau) concluido.

Atribu(oes: Realizar atividades de apoio à administr4ão da entidade onde está totado; sob a
oÍientação, supervisão e avali4fu do chefe irnediato; Alimentar o computador com dados especíÍicos e
listar as respostas fornecidas pelo mesmo; realizar operaçá: de computador; Atender pessoas,
funcionários e dirigentes da PreÍeitura; oÍientar sobÍe horários e atividades exeÍcidas na Prefeitura
Munhipal; manter a document4ão oÍganizada; atender telefones; enviar documentos e recebe - los
fazendo seu encaminharnenlo ao Órgão competente; elaborar relatórios das atividades exercidas;
participar de reuniões; realizar o contÍole de chamadas telefônicas recebidas e realizadas, segundo
normas de pmcedimento previamente determinadas; operar aparelhos de rájio, que manlenham contato
com veiculos da írota municipal; zelar pela conserv4ão e manutenção dos equipamentos colocados à
sua disposiçá1, comunicando qualquer falha detectada no sistema; realizar o atendimento de PABX com
Íamais e tronco§; Íealizar outras atribuições conelatas.

AUXILIAR DE FARUÁCN
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Atribu(Ões: Compreende o conjunto de atividades destinadas a separar r€dicamentos e produtos
aÍins, de eordo coma prescriçár ou receita medica, sob orient4ão do pÍoÍissional Íarmeêutico, como
Íeceber, conÍerir, oÍganizar e encaminhar medicamentos e pÍodutos corÍelatos; entÍegaÍ medicaÍnentos
diaÍiamente e produtos aÍins nas unidades de interqfu; controlar estoques, sepaÍaÍ requisiçoes e
Íeceit6; pÍoviderEiar, atra/és de microcomputadores, a atualiz4ão de entradas e saída de
medicamentos, Íazer a tmnscrição em sistema inÍormatizado da prescriçfu médica; cumpre e Íaz cumprir
o Regulamento, o Regimento, lnstruções, oÍdens e Rotinas de Servço do estabelecimento de saúde,

AUXILIAR DE SECRETARIA

REuisitos: Nivel Médio Concluído ou Antigo 20 Grau.

DocuÍnentos ComprcbatoÍios: CeÍtiÍicdo de Conclusão

Atdbuiçoes: Realizar atividades de apoio à administr4ão da entidade onde está lotado, sob a
orientação, supervisão e avali4fu do chefe imediato; Alimentar o compúadoÍ com dados específrcos e
listaÍ as Íespost6 Íomecidas peb mesmo; Íealizar oper4ão de computdoÍ; Atender pessoas,

funcionários e diÍigentes da Câmara Municipal; orienlaÍ sobre horárbs e atividades exeícidas na
PÍeÍeitura Municipal; manter a documentqão oÍganizada; ateÍúer telefon$; enüar documenbs e
íeceFlos íazeÍúo seu emaminhamento ao óÍgão competente; elaborar relatórios das ativkjades
exeÍcidas; paÍthipar de ÍeuniiSes; Íealizar o confole de chamad6 telefônhas recebidas e realizadas,
segundo normas de procediÍrBnto pÍevianente determinadas; operar aparelhos de rájio, que mantenham
contato coín veiculos da fíota municipal; zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos
colocados à sua disposhão, comunicando qualqueÍ Íalha detectada no sistema; ÍealizaÍ o atendimento de
PABX com ramais e troncos; executar outras atividades compdíveis com as atribuições do cargo.

AUX|LIAR DE SERVTçoS GERATS

Exigências: FundaÍnental I lrrcompbto (qualquer série mncluída 1. a 4. SéÍies).

Aüibuiçoes: Realizar a limpeza e crnservqão das instalações e EuipaÍÍEntos dos prÉdios onde
funcbnam as unidades da Administreão Municipal; exerceÍ eventuais mandados; servir café e fuua;
Íazer Ínerenda; caÍÍegar e descarÍegar môbeb e Euipamentos em veiculos; controlaÍ o acesso de
p€ssoÍs aos pÍários de 8oÍdo com as irstn4ões recebidas; inÍormar ao públbo sobre horáÍios de
funcionaÍIEnto; ÍegistraÍ ocorêflci6 e comunhar a cheÍia; solicitaÍ imediata colaboraçãr dos serviços de
uqência máJica, policial em c6os de acidentes e incêndios; selar pelo equipamento de trabalho sob sua
Íesponsabilijade; executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.

BOIÉDrcO

Exigências: Gradu4fu em Bbmedicina ou FaÍmácia/ Biquimica.

Atribuiçoes: Compele atuar em eguipes de saúde, a nível tecnologico, nas atividades
complemenlares de diagnósticos, realizar análises Íisiio{uímicas e mbrobiologicas de interesse para
saneamenlo do rneio anbiente, Íealizar serviços de radrograÍia, excluida a inteÍpretqão, atuando sob
supervisá) ínedha, em seÍvbos de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outras para os quais estga
legalmente habilitado, planejaÍe executar pesquisas cientificas em instruçoes públicas e privadas, na área
de sua especialidade pÍofssional e a realizaçfu clinico laboralorial, assinando os respectivos laudos.

COilTADOR

Exigências: Gradu4fu em Ciências Contábeis + registÍo no conselho competente.
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Atribuiçôes: Plane.ia o sistema de registÍos e operaçóes às necessidades administrativas e às
ex§ências legais, para possibilitar controle contábil e oçamentário; supervisiona os trabalhos de
contabiliz4ão de documentos, analisandlos e orientando seu procedimento, para assegurar a
obseÍvância do plano de contas adotado; inspeciona regularmente a escritur4fu dos livros comórciais e
Íiscais, verifnando se os regisros efetuados corcspondem aos documentos que lhes deram origem, para
fazer cumpnr as exigências lEais e administraüvas; controla e participa dos trabalhos de análise e
conciliaçfu de contas, coÍferindo os saldos apÍesentados, localizando e emendando os possíveis enos,
para assegurar a coneção das operações contábeis; procede e orienta a classmceAl e avaliaçfu de
despesas, examinando sua natureza, para apÍopíiar custos de bens e seÍvips; supervisiona os cálculos
de rêavali4ão do ativo e de depÍeciação de veículos, mâ1uinas, móveis, utensilios e instal4ões, ou
participa desses trabalhos, adotando os indices indicados em cada caso, paÍa assegurar a aplic4ão
coreta d6 dispo§ições legais pertinentes; organiza e assina balancetes, balanços e demonstrati\ros de
mntas, aplhando .§ noÍm6 mntábeis, para apÍesentar resultados paÍciab e gerais da situ4á)
patrirnonial, economba e Íinanceira da Prefeitura; prepaE a declaraçfu de imposto de renda da
Preêitura, segurúo a legislaçm que rege a matéria, par apurar o valor do tributo devido; ehbora
ÍelatóÍbs sobÍe a situaçfu p#imonial, econômica e Íinanceira da preÍeitura, apÍesentando dados
estatísticos e paÍeceres técnicos, para Íomecer os elernentos contábeis necessários ao Íelatório da
diÍetoria; assessora a dirEão em pmblemas Íinanceiros, contábeis, administrativos e oçanentâios,
dando pareceÍes à luz dÃ ciênciô e das pÉticas contábeis, afim de conlÍibuir para a corÍeta elaboração
de politicas e instrurnentos de açfu ms ÍeÍeridos setoÍes. Pode realizar trabalhos de auditoÍia contábil.
Pode realizar pericias e rrerific4les judhiais ou extraludhiais. Planeia sistema de Íegistros e operaçoes,
atendendo as necessllades admiflistrativas e as exrgências legais. supervbiona os trabalhos de
contabiliz4âo de documentos, analisandGos e oÍientando seu pÍocessamento. lnspeciona ÍegularÍrEnte
a escÍituraçfu dos livros comeíciais e fscais, verilicando Íegisfos efetuados e docuÍnentos que deram
origem. Controla e paÍthipa dos tÊbalhos de análise e concili4ão de conl6, coníerindo sauos,
localizando e emendando possiveis emos. orienta a classiÍic4áo e avaliação de despesas, examinarúo
sua natuÍeza, para apropÍiar custos de bens e serviços. supervisiona os cálculos de Íeavali4fo do ativo
e de depreciação de veiculos, m{uinas, rÍúveis, utensílios ê instalaçoes, organiza e assina balanceles,
balar§os e demonstrativo de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais
e geÍais da situaçfu patÍimonial, econômica e Íinanceira do óÍgão. Elabora relatórios sobÍe a situ4ão
pafimonial, econômica e Íinarreira do órgão, apÍesentando dados estatisticos e pareceres técnicos.
úecuta outras tarefõ corelatas às descntas.

c0vErR0

Exigência: FurÉaÍnental I lncompleto (quahuer série concluida 1. a 4 . série)

Aúibukpes: Realizar seNiços funeÉrios nos cemitérios públicos no município; auxiliar na
manutenção do cemitério; rcmover e/ou incinerar o lixo do cemitério; limpar cat umbas; executaÍ outras
ativklades aÍins.

ENFERTETRO DE CLAS§|F|CAçÃO 0E R|SCo

Exigências: Curso de grduaçàr em Enfermagem + registro no Conselho Competente

Atribuiçoes: Realizar o acolhimento dos pacientes que procuram o pmnto socono logo na sua
chegada; avaliar e idenüficar os sintomas e necessidades do priente, fazendo com que o mesmo se'ia
visto precocemente de acordo com a sua gravidade, íeduzindo o tempo para o atendimento medicô;
pÍomover ampla infom4ão sobre os serviços aos usuários; humanização do atendimento.

ENFERTEtR0 (A) PSF

DANILSO CANOIDO

PREFEI
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Exigências: Cuíso de gradu4ão em EÍfermagem + registro no Conselho Competente

Atribuições: Realizar curdados diÍetos de efifeÍmagem nas uÍgências e emergências clíni:as,
Íazendo a indicação para a conlinuidade da assistência prestada: Realizar consulta de enÍermagem,
solbitar exames cornplementares presc[ever/trarscÍever medicapes, conÍoÍrne protocolos estabelecidos
íros píogramas do Ministério da saude e as Disposiçoes,legais da proÍisão, planejar, gerenciar,
cooÍdenar, executar e avaliaÍ o usF, executar as 4oes de assistência integral em todas as f6es do ciclo
de vida, adolescente, mulr€r, adulto e idoso, no nivel de suas competência, execúar assistência básica e
açóes de vigilância epidemiobgha e sanitária, Realizar açôes de saúde em diÍerentes ambientes, na usF
e quando necessário, no domicilio, realizaÍ as atividades cofietanente a áreas prioritárias de
intervenção na atençfu Básica, deÍnidas na Noíma operacional da Assistência à saúde - NOAS 200.1,
aliar a atuação, clÍnica à prátíca da saúde colewa, organizar e coordenar a criação de grupos de
patologias especíÍicas, como de hipertensos, de diatÉticos, de saude mental, etó, supervisi{»ar e
coodenar 4oes para capacit4âo dos Agentes de saúde e de auxiliares de enÍermagem, com vistas ao
desêmpenho de suas funçoes.

E}IFERTEIRO (A) PLANTONISTA OU AMBULATÓRO

Exigências: Curso de graduqfu em Enfermagem + ÍegistÍo no conselho competente

Atribu§Ões: Dirigk, organizar, planeiar, executar e avaliar atividades de assistência de
enÍermagem individual e/ou em Euipe de saúde, usando para isso pÍocessos de rotjna e/ou específco
para pÍover a recuperação irúividual e coletiva, Íealizar tambem atividades de educ4fu sanitária da
população assistida, Íazendo a píescÍição e/ou administrando medicaÍnentos píeestabelecidos bem como
aplicar medidas em função do controle sistemátin das doenças e iníecções em hospitais, executa ou
outras atribuiçÕes compatíveis com o cargo.

FARTACÊUNCO

Exigências: GÍduaçfu em FaÍmácia ou Farmácia/Bir4uimica + REistro no Conselho

Aúibuipes: Responsabilizar-se pelos medicanentos sob sua guarda, contÍolar o estoque de
medicamentc e colaborar na elabor4à: de estudos e pesquisas farmaodinâmicas e toxicologhas,
emitir parecer técnico a respeito de prcdutos e Euipamentos utilizados na farm&ia, prirripalmenie em
rclação a compra de medicaÍnentos, contÍolar psbotÍopicos e ÍazeÍ boletim de acoÍdo com a vigilância
sanitáÍia, planeiar e c@Ídenar a execução de assistência farmaêutica no Municipio, coordãnar o
consumo e a dbfibuição dos medbaÍrentos supervisionar, oÍientar e realizar exanps hematologbos e
imunologicos, micmbiologho e outros aparelhos e reagentes apmpriados, orientar e supervisbnar
pÍoÍissionais de nível técnico, nrálio e básico, quanto a procedimentos adequados em làboratórios,
Íesponsabílizar - se pela intÍodr,ção de novos métodos para a trJalia,{;ã0 de exames, elaborar e
pomover os inslrumento§ Ítecessáios objetivando o desempenho adequado das atividade§ de
aÍmazeoamento, distÍibuiçâo, dispens4fu e contmb de medhamentos pel6 unidades de saúde, avaliar
o custo do consumo de medicanentos, realizar supervisão técniceadministráiva em unidades de saude
do Municipb no tocante a medhamentos e sua utilizaçer realizar tÍeinamento e orientar os proÍissionais
da áÍea, dispensar medhamentos e acompanhar a dispens4ão realizada pelo iuncionários
subordinados, dando a orbnt4ão necessária e iniciar acompanhamônto do uso ( iarmacovigilância),
realizar procedimentos técnicos adminiskativos no tocante a medicamentos a serem ütilizadoi
acompanhar a validade dos medicamentos: Íiscalizar farmácias e drogarias quanto ao apecto sanitário,
executar manipul4ão de ensaios Íarmacêuticos, pesagem, mistura e conseÍv4ão, subministrar produlos
mâlicos e ciúrgico, seguindo receituáío májico, execütar outras atividades aÍins.

FISCAL OE OERA

A

PRÉTEIÍO
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Atribuições: VeriÍicar e orienlar o cumprimento da regulament4áo urbanistica conceÍnente; edificaçÕes
paíticulares; verirrcar imóveis recém construidos ou reformados; inspecionando o funcionamento das
instalaçoes sanitáriÍs e o estado de conservaçàr das paredes , telhados, portas e janelas; a Íim de opinar
nos processo§ e concessá) de habite-se; veÍiÍicaf o licenciamento de obÍas de construqão ou
reconsh4fu embaÍgando as que náo esliverem yovidas de competente autoriz4ão ou que estej-am em
d$âcoÍdo com o autorizado acompanhar os arquitetos e engenheiros da preíeitura nas inspqoes e
vistorias em sua iurisdição, intimar, autuaÍ,estabelecer prazos e tomaÍ providencias relaiivá aos
vbladoíes da legislação urbanistica, realzar sirúicâncias especiais para instruçoes de processos ou
apuraçáo de denÚncia e reclamaçôes; emitir relatórios periríicos sobre atividáes e manler a chefia
permanentemente informada a respeito das inegulaÍidades encontradas; orientar e treinar servidores qrie
auxilbm na execução de atíbuiçoes típicas da classe; executar outras atribuiçoes afins.

FISCAI. DE TRIBUTOS

Exfuências: Curso Técnico em EdiÍic4ões + Registro no Conselho Competente.

Exigêrrcia: Nível Málio Concluído (antigo 2 corrluítto)

Aribui@s: Fiscdizar o Ínercado público e feira livre no tocartea h§iene e limpeza; Íiscalizar e recebeÍ o
pagaÍnento de ta6; f§calizar o pagaÍnento de ributos munbipais íeÍeíentes ao uso do espaço público e
outos; pÍesta informações ms feirantes, vbitantes e clientes; elaborar Íelatórios das atividades
executadas ; pÍestar iÍIEdiata inÍoÍmação de oconências ao chefe iÍnediáo; exeÍcer outras ativídades
coíelatas.

DANILS N CÂNDIDO

FISIOTERÂPEUTA

Exigências: Curso de graduqão em Fisioterapia + Íegistro competente

Atribu§ões: Elaborar o diagústico ÍsioteÍaÉutico compreendendo cono avaliaçfu fisir;o
Íurrbnal, sendo esta um processo pelo qual, ahavés de metodologias e técnica ÍsioteraçÉúbas, são
andisados e estudados os desvbs ÍisicG funcionais inteÍcoÍrentes, na sua estufura e no seu
funcbnarnento, com a Íinaluade de detectar e paraínentar as alter4ões apresentadas, consideraÍdo os
desvbs dos graus de mrmalidade pâÍa o para os de anoÍmalidades, píescÍever, basedo no constatando
na avaliaçfu Íisico Íuncional a técnbas póprias da ísioterapia, qualiÍicando - as e no constatado na
avaliaçfu Íisicc Íunchnal as técnicô da Fisioterapia, qualificando-as e quantiÍicandGô, dar oÍden4áo
ao processo terapêutico bêeandcse nas técnhas Ísioterapêutica indicadas, induzir o proceóso
terapêutho baseandcse nas técnicõ ÍisioteraÉuüca indicadas, introduzir o processo teratÉutico no
paiente, dar altas nos seÍviçc de FisioteÉpia, utilizando o critério de reavaliação sucessrvas qte
demolstrem não havs alter4ões que indiquem necessidade de continuidáe desas práticas
terapêuticas, auxiliar o secrctário de saude, exercer oulras atividades coÍÍentes.

GUARDA f,UNICIPAI.

Exigências: Nível Fundamental ll (8. SeÍie)

Atribuições: Preservar a segurança do paÍimônio público municipal; garantir a segurança dos
servços pÍestados pelo covemo Municipal; píeservaÍ a segurança e inanquitioaoe dos-lográouros
públicos, com apoio das policia do Estado, asegunar a trãnquiÍoaoe púbiica dos eventoi súiaE,
culturais e esportivos íealizados na jurisdição Municipal; apoiar as atividades de trânsito com
aparticip4ão da Polícia Militar e do DepaÍtamento de Transito; exercer os seÍviços de segurança nas
feiras livres e nos meÍcados públicos municipais; pÍeservar e manter sob orcem iogradouds púoticos ,
escolar, hospitais e demais patrimônios munhipais; exercer attvidades corelatas deierminadas peb seu
chefe imediato. Executar rondas diumas e notumas nos prÉdios públicos municipais, vermcanoo à
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fechamento de portas, ianelas, portõ€s e outras vias de acesso. controlaÍ a entrada e saída de pessoas
nas deperdênciô dos pÍáiios pÚblicos municipais. Prestar inÍorm4Ões quando solicitado. Controlar a
moviÍrEntqer de veículos, anotando número da placa, nome do motorista e horários de entrada e saída
e fazeÍ anotaçÓes de ocorÍências. Comunicar a aJtoridade competente qualqueÍ anoímalidade oconida
duíante a Íonda. lnibh a açfu de vândalos, pichadores e outÍos, nos pÍédios públhos municipais. Adotar
providencias para evitar furtos, incêndios e depíBd4ões do patrimônio municipal, rionando a polícia,
quando necessário. Participar de tÍeinamento na área de atuaÇão, quando solicitado, Executar outras
atividades que tenham conel4ão com as atribuiçóes do cargo.

IiISPETOR SANIÁRJO

Exigências: cuno de Engenharia Agronoma ou Medicina veterinária + RqistÍo no conselho

Atibuições: Fbcalizar habit4oes e/ou edificaçÕes para ativijades coÍneíciais de interesse da
saude, fscalizar piscinas de uso coletivo restrito ( de clubes, condomínbs, escolas, associaçoes tptéis,
nntéis e congêneres) fiscalizar as cond(oes sanitárias das instalaçoes prediais e de esgotó, fscatizai
quÍmto a regularização das ligeóes de {]ua e esgoto à Íede pública, Íscalizar estabeleciÍnentoG de
servços, tais como: baÍteaÍias, salões de bebza, casas de banho e sauna, m4sagem teraÉúica,
estabeleciÍEntos esportivos ( de ginástica, cultura Íisica, nataçel) e cíeches, íiscalizaÍ estab€lecimentos
que clmercializem e distribuan gêíEÍos alimentícios, águas minerais e de fontes, bem coíno empresas
que manipulem alinpnlo§, ÍiscalizaÍ estabelecimentos que ÍabÍiquem gêneÍos alimenticios, encaminhar
aáise aliÍnentos e outÍos pÍodutos para Íns de contÍole de qualidade, eÍEaminhar à analise e reüraÍ do
coméÍcio alimentos e outros produtos considerados deterbrados ou Íalsifuados, elaborar relatórios,
comunicaçÕes e oulÍos docuínento§ relacionados com a fiscalização sanitáÍia, expedir nottÍcações
teÍÍnos de inteÍdição, autos de apreensão, de mleta de amostras de infr4ão e aplicar diretamente as
penalidades que lhe forem delegadas por legblaçáo especííra, Íiscalizar a pÍod4ão ou a extr4fu,
amazenanEnto, transporte e disfibu§ão de substâncias, produtos, máluinas e Euipamentos que
possaxn apresentar riscos à sattde da população, fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e
munhipal em vigor, executar ou paÍthipar de ações de vrgilância sanitária em aÍticulaçfu diÍeta com as
de vigilância epiclembbgica e atençfu à saúde , incluindo as relativa à saúde do trabalhador e o meio
ambiente, Íelatar e píoÍerir voto nos pÍocessos relaüvos aos cráiitos nfu tÍibutário§. Execúar outras
atividades compativeb clm o cargo.

TEDICO AI{ESTE§STA

ExQências: Gmdu4ão em Medicina com es@ializ4ão em Anestesia + regbtÍo no conselho

Atribuições: Realizar procedimentos anestésicos, consultas e atendimentos málicos, tÍatar
peientes e clientes, implementar ações para promoção de saúde, cooÍdenar pÍogramas e serviços em
saude, efetuar perícias, auditorias e sindicânciõ májicas elaborar documentos e difundir conhecinEntos
da área mâiica.

IÉDEO CIRURGIÃO GERAT

Exbências: Gíaduqfu em Medicina + especializ4fu em cirurgia gerar + Íegistro no conserho

Atribuiçoes: Realhar consultõ e alendimenlos médicos, realizar procedimentG ciúrgicos,
implementar açoes para pÍomoção da saúde, coordenar programas e serviços em saúde, pericias,
auditorias e sindicância máiicas, elaborar documentos e díundiÍ conhecimento áa área médica e exercer
outras atividades compativeis com o caÍgo.

TÉDrco cLíMco GERAL - PsF

DANILSO
GON

PREF
UNICIPAL

turifuaprum rurovternry

cÂNOlDo



GOVERNO MUNICIPAL

FEIRA NOUA
GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
g Rua UÍbano Bôrbosa, s/n - Centro

CEP: ss.71s-ooo I CNPJ: 1 1.097.243/ooo1 -oó
\ Fone: (81) 3645.1156 | (8r1364s.1188

ÀNDloo

truitot pr m, ru*fungt
* 

*UU*,o, Curso de Graduação em medicina + Registro no CRM

Atribuiçôes: Realizar consultas clínicas aos usuárbs da sua área adstÍita, execúar as açoes de
ôsistência integral em todas as fases do ciclo de vida: cnarça, adolescente, mulher, adulto e idoso,
Íealizar consultas e pÍocedimentos n USF e, quardo necessáÍio no dombílb, realizar Ã ativilades
clínicas coíÍespondentes ás áreas pÍioritárias as intervençáo na atençfu básica deÍinidas na Norma
Opemionalda Assistência - NOAS 200'1, avaliar a atuaçtu clinica à prática da saúde cotetiva, fornntaÍ
a cri4ão de grupos de patobgias específcas, mmo hipeÍtensos, de diabelicos, de saude mental, etc.
Realizar o ponto atendiÍnento rnáiico nas urgêrrcias e emergências, encaminhar aos serviços de maioÍ
complexidade, quarúo rccessário garantiÍdo a conünuidade do trataÍnento na USF, por Íneio de um
sistema de acomparhamento e referência e conlra reíeÍência, realizar pequen6 cirurgias ambulatoriais,
indicar intem4ão hospitalar, solicitar exames complementares, veriÍicar e atestar óbito.

TÉDrcO PLAMÍONISTA

Exigências: Gradu4fu em Medicina + registro no conselho comp€tente

AtÍibuiçoes: EÍetuar exames clinicos, diagnosticar e pÍescrever medicações, analisar e interpretar
exames laboratoriais e radiologicos, conceder atestados de saude, cooÍdenar e auxiliar as atividades dos
servÇos de saude, exerceÍ oúras atividades compatíveis com o caqo.

TÉDGO PSIQUIATRA

Exigências: Curso de graduaçfu em Medicina + esp€cializqão em pshuiatria + registro no CRM

Documentos ComprobatóÍios: Diploma de mnclwão + Carteira de Registro PÍoÍissional

Atribuições: EÍetuar exames clínicos diagnoskar e prescÍever Ínedic4ões, analisar e interpretar
exames laboratoriais e radiográíicos, conceder abslados de saúde, coordenar e auxiliar atividades dos
seÍviços de sarde assessorar o Prefeito e o SecÍetáÍio de Saúde, executar outras atividdes compatíveis
com as atribuiçôes do caÍgo.

f,OTORISTA - CilH - Cú: "B' e "C'

Ex[êrrcias: Nivel FundaÍnental ll - até 8'série incompleta, com habilitefu (CNH) categoÍias "B'e "C'.

Abibuiçoes: Dirigir veícubs transpoÍtando cargas ou passageiÍos, conduzindoos conÍorme necesirlade
do setor de trabalho, obseívarúo as noÍmas de trânsito e operando os equipamentos inerentes ao
veículo.

MOTORISTA - CN

Exigêrcias: Nlvel Fundanental ll - até & série incompleta, com habilit4ão (CNH) categorias "B' até "E',
Atribuiçoes: Dirigir veiculos fansportando caÍgas ou passageiros, conduzindo{s conÍorme necessiJade
do setor de trabalho, obseNando as normas de transito e operafldo os EuipaÍnentos inerenles ao
veiculo.

NUTRICIONISTA

Exigêncim: Cuno de gradu4fu em NutÍbão + registro no conselho competente.

Atribuições: Planejar e orientar a alimentefu nas escol6 e hospitais do Municipio, elaborar
pÍogramas de combate à subnutr[ão e conigir hábitos alimentares da populqao carente, realizar
pesquisa alimentar junto à comunidade, incentivar a utiliz4fu de prcdutos regionais no cardápio familiar,
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aiudar na deÍiniçel e oÍientaçfu dos pacientes em hospitais, assessorar o PreÍeito eo Secretário de
sarlde, exercer outra atividades compatíveis com o cargo.

ODONTÓLOGO

Exigência: Gradu4fu em Odontologia + Íegistío no conselho competente.

Abibu§ões: Executar as ações de assistência integral, e atuação clinica da saude bucal, emitir
laudos, pareceres e atestados sobre assuntG de sua competência, realizar pequenas ciruÍgias,
ambulatoÍiais, realizar atendirnentos de primeiros cuidados nas urgências, supervision o trabalho do
âtendente, Íealizar proc€dimenlos reveÍsiveis em alividades restauradoras, cuidar da conserv4âo e
mandenção dos EuipaÍrEntos odontologicos, realizar procedimentos pÍeventivos, individuais ou
coletivos, nos usuários, nos usuários para o atendimento clinico, como escovaçár, evidenci4ão de placa
bmteriana, aplicação de fluor, rispagem, alisamento e polimento, bochechos com flúor, execúar outrõ
at vidades aÍins.

ODNOTÓLOGO- PSF

Exigência: Gradu4â: em odontologia com especializqão em cirurgia +RegistÍro no Conselho,

Atribuições: Realizar bvantamento epidemiologico paru tw,ar o perÍil de saúde bucal da
população adsfita, realizar os procediÍnentos clínicos deíinidos na Norma operabnal Básica do Sistema
Unico de Saude - NOB/SUS $ - e na Norma @racional da Assistêíria a Sarde (NoAS), realizar o
üatarnento integral no âmbito da Aenção básica para a ppul4áo adstita, encaminhar e orientar os
usuárix que apÍesentam pmblema complexos a outros niveis de assistência, Gsêgurando seu
&oÍnpanhamento, ÍealizaÍ alendimentos de primsiÍos cuirados uÍgências, realizar pequenas cirurgias
ambulatoÍiais, pÍescÍever medicanentos e oufas orient4oes na conformidade dos dienósticos
efetudos, emitir laudos, paÍeceÍes e atesta,os sobÍe assunlos de sua competência, execular as eôes
de assistência integral, aliado a duação clinica à saude coletiva, assistindo as íamílias, individuos u
grupos específicos, de acordo coín planejaÍnento local, coordenar ações coletivas voltadas para
pÍomoçfu e preverção em sarde bucal, programar e supervisbnar o ÍorneciÍÍento de insumos para

açoes cobtivas, capeitar 6 Euipes de saúde da Íamilia no que se refere as ações educativas e
pÍeventívas em saude bucal, supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.

PROFESSOR - EDUC. FíSrcA

Especifrcaçoes: Graduaçfu em ErÍuc4ão Fisba (lbenciatura)

Desenvolver atividades ÍÍsicas e práticas junto aos alunos; Veicular informaçel que visem à
prevençár, a minimizaçfu dos riscos e a poteçao a vulnerabilidade, buscando a produçâo do
aúocuidado; lncentivar a criaçáo de espaços de inclusfu social, com aqões que ampliem o sentimento de
peÍtinência social na escola, por meio da atividade Íisha, do esporte e lazer, das práicas corporais;
Promover atividades que estimulem a prÉrtica de Educação Física Íora do âmbito escolar; Atividade
FisicaiPrátbas Corporais e sua importância para a saúde dos alunos; outras atividades inerente à
tunção.

PROFESSOR - EDUC.IO AO tr ANO

Exigências: NoÍmal médio ou Magistério ou Nomal Superior ou Pedagogia

Atribuiçoes: Lecionar matérias que integram o cuniculo do ensino Fundamental, do 10 ao 5o ano
da Educ4ão lnfantil e do EJA transmitindo os conteúdos conespondentes e paÍticipando de atividades,
participar de capacit4Ões, elaborar proietos e aul6, exercer outras atividades compatíveis com o caígo.
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PROFESSOR ENS. FUNDATEI{TAL DO 6C AO 9 ANO

Exigências: Licenciatura Plena em suas áreas de atuaçál

Atribuições: Exemer a docência em classes da educaçfu básica do 6o ao go anos do ensino
Íurdamental, do ensino medio e de atividades técnico pedagogicas que dão diretamente suporte às
atividades de ensino, planejar e minbtÍar aulas em turmas de educ4ão inÍantil, de educ4& de jovens e
aduttos em disciplinas do cuniculo do ensino fundamental, paÍticipar da elaboraçál e seleçfu do material
didático utilizado em sala de aula supervisionar a utiliz4áo de Euipamentos de laboratorio e salas-
aÍnbientes, acompanhar e orientar o trabalho de estagiário analisar dados ÍeÍerentes à recuper4ã0,
agov4ão, rcprov4â: e evasà) de alunos, paÍticipar da elaboraçfu execção e avali4ão da proposta
administr4ão - pedagogica da escola, cooÍdenar as atividades de bibliotecas escolares, participa da
elabor4fu, execuçâ0, acompanhamento e avdi4fu de politicas de ensino, cooÍdenar, íormular,
executar e avaliar a política educeional, coordenar e supervisbnar as atividades de suporte tecnológico,
ptrticipar de elabor4fu e avali4fu das proposlas cuniculares, participar, com todos os setores da
escola, da gestár de aspectos administrdivos e pedagogicos do estabebcirnento de ensino, normáizar
vivências cunkulares e a vida escolaÍ do aluno e, tamtÉm, zelar pelo cumprimento da legisl4âo escolar
e edrcacional, planejar, executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da áÍea de educ4ão,
pr0duzir te(os pedagogio',0s, participar da elaboreâo, acompanhaÍnento e avali4â: de planos, po.ietos,
proposta, pÍogramô e políticas educaionais, participar na escolha do livro didático, articular atividades
interescolaes, emitir paÍecer técnho, paÍticipaÍ de estudos e pesquisas da sua área de atuefu,
participar da promoçâo e coordenação de reunii5es, encontÍos, seminários, cursos e outÍos evenbs da
área educaional e conelatas, executar outras ativirades coÍÍelat6.

PROFESSOR - EDUC.ITIFANTIL

úigências: NoÍmal ínârio ou Magbtédo ou Normal Superior ou pedagogia

Aúibukpes: Lecionar mdéÍias que integram o cunículo da Educ4ão lnfanül transmitindo os
conteudos coÍrespondentes e participardo de atividades, paÍticipar de capritações, elaborar pÍoiebs e
aulas, exeÍcer outras ativijades compatíveis com o caÍgo.

PSrcÓLOGO

Exigências: GÍaduação em Psicologia + Íegisto poÍissional.

Atribui@s: Estudar peEuisaÍ e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais ê
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a Íinalidade de análise, tratamento, orientaçâj e
edtrc4ão, diagnosticar e avaliar distúÍbios emocbnais e mentais e de adaptaçáo social, eluciáando
m0flitos e questoes e &ompanhamento os peientes durante o pÍocesso de tratamento ou cuÍa,
invesfuar os Íatores inconscientes do comporbmento individual e grupal, tomandGos conscEntes
desenvolver pesquisas experimentais, teorhas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e
aÍins.

PSrcÓLOGO EDUCACIONAL

Exigências: Curso de Gradu4âr em psicologia + registro no Conselho Competente

AtÍibuiçôes: Favorecer condioes e proÍessor de analisar os mecanismos do desenvolvimenlo
cognitivo, linguístico socio aíetivo, emocional e psicomotoÍ, contribuiÍ com a equipe técnica docente paÍa
uma maior compÍeensfu do processo de aprendizqem e sua avaliação, paÍticipar de sessoes de esiudo
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em grupo, pÍevenir, detectar e trabalhar 6 diÍiculdades apÍesentadas pelos alums na árere cognitivas,
aÍeüva, emocional e psicomotora, encaminhando-os para outÍos pÍoÍissionais, quando necessário,
acompanhar o aluno direta e/ou indiretamente afim de pÍeveniÍ e orientaÍ diÍicuBades psicopedagogica

de aiustaÍrEnto, manter um trabalho paralelo com os pais de alunos em atendimento para orientaçá)
psicologica, levandoo a uma maioÍ adequ4âo na assistência a seus filhos, atuar iunto a p&ientes em
processos prêoperatórios, transoperatórios e pos opeÍatórios, bem como no pocesso de reabilit4fu e
reintEr4ão socio íamiliar, atuaÍ a pacientes teÍminais e com seus familiares de modo individual ou em
grupo, desenvolver tlabalhos intrahospitalares dentro da saúde mental desenvolver atividades
teratÉuticas aplicadas nos CAPS - Centro de Atenção Psicossocial em Íorma de e em atendimenlos
individuais, executar outras atividades inerentes ao caÍgo.

PSICOPEDAGOGO

Exigências: Cuno de gradueão em Psicologia ou Pedagogia ou áreas da Educaçâr +

especialização em Psicopedagogia.

Atribuiioes: Planeiar, impbÍr€ntaÍ, orientaÍ e cooÍdenar tarefas relativas a pÍojetc e tÍabalhos
especializados no caÍnpo da psbopedagogia, desempenhar outras taÍeÍas de ÍrEsma natuÍeza e
comphxirade.

RECEPCIONISTA

Requisitos: Nível ÍÍEdio (antigo 2 Grau) concluído + Curso Básico em lnfoÍmátha.

Atribuições: Recepcbnar vbitantes, anunciandGos às pessoa ou áreas requisitadô e
aguaídando a autoriz4ão para encaminhamento ou comunicqão de dispensa. Prestar serviço de apoio,
fomecendo informqoes gerais e procedendo ao bom encaminhamento dos r.§uáÍios. Manter controle de
todos os atendimentos efefuados. ContÍolar a entrada e saída de usuários e equipamentos, ser
Íesponsável pela guaÍda e controle das chaves, recebeÍ e interagir com o público informqoes para o
usuário encaminhando{ e local desejado. Prestar áendimento telefônico, dando inform4Ões ou
buscardo autoÍizaçao para a entrada de usuários. Efetuar registro e manter controle de lodos os
atendiÍnentos eíefuados, Íegistrando noÍne, horário e assunto. Manter-se atualizada sobÍe a
Administração Municipal e todas as Secretarias.

TÉct{tco ADmilstrRATIvo co}trABtL

Exhências: Ensino Ínáib concluído ou anfuo ? Grau

DocuÍnentos Comprobatórios: Ceíificado de conclusáo de curso

Atribuiçoes: Executar serviços complexos e lécnicos de natureza econômica, Íinarreira e contábil,
Íealizar com autorizaqáo superior pagamenlos, recebimentos e auxiliar na elaboração da proposta

oÍçamentáÍia, supleÍnent4ão, efetuar lançamentos contábeis, noçoes de dígit4ão e informática,
executar outÉs alividades ccmpativeis como o caÍgo,

TÉCNEO DE LABORATÓRO

úigências: Ensino ÍÍÉrio completo (antigo 2 grau).

Aúibu(oes: efetuar coleta de sangue e oulros materiais, prepararúcos para exame; preparar
Íneios de cultura, soh4ões e reaüvos; efetuar classificação, testes e provas dos grupos sanguírnos;
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Íedeterminar os grupos sanguíneos com hemácias conhecidas; auxiliar na realiz4ão de determin4Ões
quimbas, como: ureia, glicose, colesteÍol ê outÍos; realizar exames lEmatimétricos, tais como: contagem
de glóbulos vermelhos, brancos, hematocitos, tEmoglobina e outíDs; fazer exame Íisico em urinálise;
prcpaÍar plasmas sanguíneos; realizar provas de compatibilidade sanguinea dos exames laboratoriais
das sangías efetuadas; realizar enchimento, embalagem e rotul4ár de vljros, como proveta e pipeta;
fazeÍ assepsia de agulhas e vidraÍia; limpar instÍumentos e parelhos; responsabilizaÍ-se pela manutençáo
e conservação do equipamento utilizado; registrar íesultados em papeletas e livÍos de registÍo; executar
taref6 afins.

IÉCMCO ET CONTROLE II{TERNO

Exigências: Nivel Superior ( Adminbtr4ão, Direito, Contabilidade, Economia )

Aüibuições: RealizaÍ laíefas específrcas de apoio às cheÍias em assuntos de oÍdem administrativa,
ctleÍlaÍ sqoes adminbtrativas, coordenar, oÍientaÍ e controlar taÍefas especificm de sua
Íesponsabilidade, executaÍ ta,efas de conÍeÍência, organizar processos, elaborar relatórios de atividades,
pÍoceder rêgistÍos relaüvos à 4ôes de administÍaçfu de pessoal, mateÍial e patrimônio, elaborar
relações de despesas e pedi{ros de material, organizar prest4ões de contas, píestar inform4ões sobÍe
processos, realizar auditoria em processos licitatóÍios, de pessoal e de material, exeÍceÍ outras atividades
compaüveis com o cargo.

TÉCMCO EH ENFERTAGET

Ex(1ências: Cuno Técnico em EnÍeímagem + ÍegistÍo no Conselho Competente.

Atribui@s: Realizar taÍeÍas auxiliares n6 unidades de assistência ÍÉdha, odontologia e
fisioterapia, preparar doentes para exames de diagústho; realizar curativos, aplicaÍ inieções; medir
pressâJ arterial; esterilizar ou supêrvisionar a esteÍiliz4fu de inslrumentos; efetuar a revelação de
rdbgraÍias; Íazer controle de temperatura dos pacienlesl revisar o pÍeenchiÍnento de Íichas e laudos dos
exames; Íazer irnobiliz4oes simples; prestar assbtência a gestante duranle o pre -natal Íazendo exaÍne
sumáÍio da pacienle quando não existir módico; pÍestar assistência duranle o parto e principalmente no
periodo de expulsão; solicitar a presença do málico quando necessário; assistir a púbeÍes, fazendo
exames de Íotina; exeícer outr6 atividades compativeb com o caÍUo.

TÉCMCO ET ENFERflAGET - PSF

REuisitos: Ensino ttrlálio Concluído ou Antigo F Grau + Curso de Formaçfu ProÍissionalizanle
em Técnico em EnÍeímagem + RegistÍo no Conselho PÍofissional.

Documentos Comprobahrios: CeÍtiÍicado de Conclusâr do Ensino Médio ou Antigo 2o Grau +
Certificado de Conclusâ) de Curso PÍofissionalizante em Técnbo em Enfermagem + Registrc no
Conselho Profissional.

AúibuiçÕes: Prestar õsistênciaa gestante durante o pÉ - natal fazendo exame sumário da
peiente quardo não existir mâlico; prestar assEtência durante o paÍto e principalmente no peíodo de
expulsão; solicitar a presença do máJico quando necessário; assistir a púberes, fazendo exames de
Íoüna; auxiliar nas Íotinas dos hospitais e postos de saúde; exercer atividades de cheÍia sob a
íesponsabilidade do enfemeim; executar outras atividades compatíveis com as atribuhões do cargo.

TÉCMCO ETt RAIOS X

Exigências: Curso de Técnico em Radiologia.
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Atribuições: RealizaÍ exames de Raio X convencional e conlrastado em clientes referendados
pebs prolissionais das unidades básicas e hospitalar de saúde; Íazer a revel4ão do Raio X oÍienlar o
pÍeparo do exame; a realizaçáo e pÍotqfu; proceder à conserv4ão e à manutençá) dos equipamentos
de Rab X; cooÍdenar e orientar pessoas sob sua responsabilidade; executar outras tarefas corelatas e
aÍins.

TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

Exigências: Ensino mário (antigo 2 grau completo)

Atribuiçoes: ExeÍce atividades administrativ6 Íelacionadas com a gestão educaional; apoio
técnim operacional e de secretariado escolaÍ, tab como: escÍitur4ão, digit4âo, arquivo, docurnentaÇão
e protocob, elabor4ão de planilhas, estatísticas e relatórios, assistência e/ou administraçfu dos seÍviços
de almoxarifado, de planeiamento, oÍçarnento e Íinarças, de manutenção e controle da inÍÍaestnÍura,
ontob e operaqão de multuneios didáticos, Euipamentos audiovisuais e eletónicos (computador,

cdculadora, Íotocopiadora, pÍoFtor e outÍos ÍecuÍsos didáticos de uso especial), atuando ainda, na
o{ganização e conlrole dos laboratórios, ambientes informatrzados, salas de cências e de leitura ou
bibliotecas.

MÉDrcO vETERINÁRo

Exigências: Foímação supeÍior em medicina veteÍinária e registro no óígão de classe competente

Atribuiçoes: Paíticipar de Euipe multiproíissional atinentes à atenção béIsha e saúde da Íamilia e
vbilância sanitária. Conduzir investigaçtu epidemiologica e impleÍnent4tu de medidas de
combatdcontrole de acidentes com animais peçonhentos. Elaborar e desenvolver modelos de planilhas

para cadastÍo dos produtores Íurais, suô popriedades, Euipaínentos e bens seÍrpventes, nos
difeÍentes pÍogramas relacionados à Medicina Veterinária. Realizar inspeçâr industrial e sanitária de
PÍodutos de Oroem Animal cornestíveis e não comestíveis (SlM), assim como dos estabeleciÍÍEntos
instalados no Município que produzam matériaprima, abalãn, manipulem, beneficiem, tÍansíoÍnem,
industrializem, fracionem, preparem, tÍansportem, acondicionem ou embale produtos de origem animal,
adhionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercializ4âo exclusiva no municípb.
Participar da equipe multiprofissional de investigqfu epidemiologica de surtos de doenças transmitidas
por alimentos, contÍolaÍdo focos epidêmicos e orienlando os seÍviços que manipulam produtos

aliÍnentícios, com vistas à reduçfu da morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças. Parthipar
das comissoes de contÍoh sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e vetores, inÍecçfu hospitalar,
saude do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância epidemiologica e vigilância sanitária Participar de

Euipe multiprofissional na invesüg4âo de Saúde do Trabalhador nas áreas aÍins de sua proÍssão
(abatedouos, Írigorificos, bbtérios, zoologicos, entre oukas). Fiscalizar e orientar empresas alimentícias
quanto a segurança alimentar, confoÍme a legisl4ão vigente. lnstaurar processo administrativo sanitário
relacionado ao comércio e distribuiçao de alimentos, produção e indúíria de produtos, zoonoses, animais
peçonhentos e sinantropicos. Promover a educaçá: em saúde à populaçáo em geral e a grupos
ês@ificos, quanto à irdustrializaçâ0, comercializaçâo e consumo de alimentos, bem como contÍole e
proÍilaxia de zoonoses pa€ prevenir doenças. AnalisaÍ, registrar, cadastraÍ (comunicar inicio de
fabÍicação) de estabelecimentos e produtos alimenticios no âmbito do município. Proceder a coleta para
análise laboratoÍial de es[Écimes e amostras de alimentos, bebidas e embalagens, apoiando os
programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos. . Planeiar, desenvolver e executar campanhas e
serviços de Íomento e assislência tecnica à cÍiac& de animais e à saúde pública, em âmbito municipal,
valendose de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existenles, Colaborar
na defesa da Íauna, especialmente o controle da explor4fu das espécies silvestres, bem como de seus
produtos. lnstaurar processo administrativo ambiental. Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária
e nutricional a animais; supeNisionar e realizar inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnologico e de
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seguÍaÍça, nas Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos Centros de Acolhimento e Abrigo para
Animais (de produção, domésticos e silvestÍes) e zoologicos de responsabilidâde municipal. Auxiliar na
elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instÍuções normativas e Í€gulanentaçÕes, e demais
legisl4ões, no âmbito de sua competência. AuxiliaÍ no desenvolvimenlo de açoes para Íomentar o
associativisÍno e o cooperativismo. DesenvolveÍ investigaçfu epidemiologica e implementação de
medid6 de combatdcontÍole de doenças de notificqão epidemiologica obrigatória e compulsória
relacionadas a zooÍrcses, antÍopozoonoses, animais sinanüopicos e velores. Elaborar, coordenar,
assessorar e executar program6 para o combate e controle de vetoÍes e Íauna sinantópica; controlar e
combater pragas e vetoÍes em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. Avaliar e dar parecer de projetos

técnicos, memorial descritivo e fluxogramas releionados à pÍodução e manipulaçál de alimentos. .

Realizar eutanásial nos cÍsos de risco à saúde humana e/ ou investig4fu epidemiobgica de zoonoses
e antropozoonoses. . PÍoínover a educqfu ambiental. Avaliar condições de bem€slar animal. Atuar na
diÍeçao dos segmentos da administr4âl pública relrcionados às ciências veterinárias. Participar de
anáises e avali4fu de dscos ambientais. Elaborar, desenvolver e executar estÍatégias, de controle
populacional2 e bem4star animal, visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à
satde e ao meio ambiente; promover açoes com outras secretarias municipais . Auxiliar nas pesquisas no

campo da biologia e da etologia. PaÍticipaÍ na foÍmulqão de políticas públicas. Elaborar, desenvolver e
participar na proÍnoção de eventos, material didático e técnbo, ministÍando cuB6 e palestrs com a

finalk ade de informar o municipe sobre as medidas de controle sanitário/epidemiologico/ãnbiental, bem

como repÍesent4ão de órgãos públhos e entidades privadas, junto aos mesÍnos. PÍoceder a vigilância
de zoonoses, organizando e executando campanh6 de vacin4fu (dos programas federais, estaduais e
munhipais), coleta de material biokEico para diagnostico de doenças de interesse em saúde e para

contole de pÍogramas federais, estaduais e municipais; notificar doenças de inleÍesse animal, eÍetuando

levantamento de dados, avaliqá) sanitária/epidemiologica e pesquisas, para possibilitar o controle

sanitário da popul4ão anímal.

SANITARISTA

Ex(;ências: Curco Superbr em CÉncias da Saude ou em Saude Cobtiva

AÚibuiçOeS: Elaborar documentos c implant{ os rcquisitoe necessários paÍa o foíalecimenlo da gesâo do

SUS municipal, coordenar eqúpes de inspeção na area de serviços de interesse à saúde; fiscalizar e
controlar estabeleclÍnentos e produtos de interesse à saúde; capacitar profissionais para exercer ações
de fiscalização nos serviços de súde; normatlzar proc€dlÍnentos relatrvos à fiscahzação sanitána dos
srrviços de saúde; preencher e assinar autos de mfi'a@o, termos de mterdi$o, rntima@o. coleta e
mútas nos serviços de saúde; realizar frscalização conjunta com outros órgãos como o Ministeno da
Saúde, Secraaria Estadrnl de Saúde, Ministerio Público, órgãos de classe; acompanhar a situâção de
saude do municipio, de acordo com sistemas de informações epidemiológicas, analisar e controlar
situâção de saúde, programação, planejamento e avaliação das a@es; analisar e acomparúar o
comportaÍnento epidemiológico das doenças, agravos e eventos sobre vigilância; elaborar e dinrlgar
informações epidemiológicas; plane.1a, coordenar, çeracionaliza e avaliar as ações de vrgilância
epiderniológica e dos sistemas de informações epiderniológlcas no âmbito do município, em seus
diversos níveis, pmpor medrdas de prevenção e conüole; desenvolver a@es de prevenção,
promoções, proteção e reabilltação da saúde no nivel rrdividual e coletivo, paÍícipaÍ de reuniões
tecnicas; ahrar em eqüpe multidiscplinar.

}IUTRICISIISÍA EDUCACIONAL

ExEências: Ensino Superior Completo em Nutiçfu com íeghtÍo no respectivo conselho
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Atribui@s: Desenvolver e executar atividades refeÍentes a Nutrição; Compete ao nutrjcionista
responsável-técnico pelo PÍograma, coordenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutriciond dos
estudantes, planeiar o caÍúápio da alimentaçál escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil

epidemiologico da populaçfu atendida e a voc4á: agricola da regifu, acompanhando desde a aqubiçá)
dos gêrEros alirnentícios até a produção e distribuição da aliÍnentaçáo, bem como pÍopor e realizar 4ões
de educação alímentar e nutricional na escolas.

EDUCADOR FÍSrco. EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Exigência: Bacharelado em Educação Fisica com rêgisúo no respectivo conselho

Atribuiçoes: Desenvolver atividades ísicas e práticas corporais iunto à comunidade, atravás dos
diversos tipos de equipaÍnentos sociais, corno Academia da Saude; veicular inform4ão que visam à
pÍerrenção, minimizaçfu dos nscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produçáo do autocuilado;
incentivar a criqão de espeos de inclwà: smial, com açôes que ampliem o sentiÍnento dê pertinência

social nas comunllades, por neio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticô corporais;
propoÍcionar Educ4el Permanente em Atividde Fisica/ Práticas Corporais, sob a Íorma de cG
particip4ão eompanhamento supeÍvisionado, discussão de caso e demais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um prccesso de Educ4fu Permanente; articular ações, de Íorma
integrada as Unidades Básicas de Sarde da Família, sobre o conjunto de pÍioridades locais em saude
que incluam os diveísos setores da dministr4ár pública; contÍibuir para a ampliqáo e a valorizaçfu da
utilização dos esp4os públicG de convivência como pÍoposta de inclusão social; idenfficar pÍoÍissionais

e/ou membros da comunidde com poterrial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais;

capeitar os proÍissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuaÍem como
facilitadoFrnonitores no desenvoMÍrEnto de Atividades Físic6/Práticas Corporais; supervisionar de forma
compaÍtilhada, e participativa, as atrvidades desenvolvidas pelos Prwramas de Saúde da Familia na

comunidade; pÍomover ações ligadas à Ativkjade Física/Prátbas Corporais iunto aos demah

Euipamentos públicos pÍesentes no tenitório; aÍticular parcerias com outros setores da área adstrita,

iunto com as Unidades Básicas de Saúde e a população, visando ao melhor uso dos esp4os públicos

existentes e a ampliaçer das árcas disponiveis para as práth6 corporais; promover eventos que

estimulem açoes que valorizem Atividade FísicaPráticas CoÍporais e sua imporlância para a sarde da
popul4tu.

MÉDICO. PEDIATRA

Exigências: Formação superior em medicina/pediatria e registro no órgão de classe
competenle

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades
relacionadas ao atendimento a pacientes, estabelecendo diagnóstico, conduta
terapêutica, clínica e/ou cirúrgica, observando o contido no Código de Ética fUédica;
realizar atividades técnico-administrativas que se fizerem necessárias para a eficiência
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e eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e

coletiva; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de

interesse ou pertinentes à área de trabalho. O médico pediatra deve ser capaz de

realizar atendimento assistencial específico às crianças, desde o nascimento até a

adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos,
para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, em serviços de emergência pediátrica,

unidades de internação, atendimento ambulatorial e atenção domiciliar, além de

executar atividades de cuidado paliativo; atendimento ao recém-nascido em sala de
parto e em alojamento conjunto; realizar remoções/transporte dos pacientes.

MÉDICO GINECOLOGISTA

Exigências: Formação superior em medicina/ginecologista e registro no órgão de classe
competente.

l- Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; ll - assumir

responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; tlt

- 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; tV - respeitar a ética médica; V - planejar e organizar qualificação, capacitação e

treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais

campos da administração municipal; Vl - guardar sigilo das atividades inerentes as

atribuições 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; Vll - apresentação de relatórios semestrais das

atividades para análise; Vlll - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de

complexidade associadas ao seu.
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