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EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO VI – ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS DOS CARGOS 

 
1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS:  
- Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; utilização de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sócio-cultural da comunidade; promoção de ações de educação para saúde individual 
e coletiva;  o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  o estímulo à participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para à área de saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à família; e participação em ações que fortaleçam os elos 
entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 
 
2. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE:  
- Exercício de Atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos 
endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação geral de saúde; 
Prevenção da malária e da dengue, conforme orientações do Ministério da Saúde;  Acompanhar, por 
meio de visita domiciliar, todos as famílias sob sua responsabilidade definidas pela equipe.   
 
3 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 
- Dentre outras inerentes ao cargo cabe a Atenção Primária em Saúde da Família (Urbana e Rural); 
desenvolver atividades auxiliar e técnicas nos serviços de enfermagem, através de participação em 
programas que visem a preservação, manutenção, recuperação e elevação do nível de saúde da 
coletividade, bem como atividades de apoio ao tratamento médico e cirúrgico, sob supervisão do 
enfermeiro ou do médico, auxiliando na instrumentação e administração clínica, bem como efetuar 
atividades de educação sanitária, observações, cuidados, visitas diárias e tratamentos de doentes, 
gestantes e acidentados, aplicação de medidas destinadas a preservação de doença. 
 
4 - TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL – THD: 
 – Dentre outras inerentes ao cargo, cabe a Atenção Primária em Saúde da Família (urbana e rural); 
executar, segundo sua qualificação profissional, procedimentos de vigilância epidemiológica e 
sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, aos deficientes e 
ao idoso; realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do 
cirurgião-dentista; auxiliar o cirurgião-dentista sempre que necessário.   
 
5 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA: 
 – Dentre outras inerentes ao cargo, cabe a Atividade de grande complexidade, de natureza (fiscal) 
policial e operacional, envolvendo ações relativas a fiscalização do exercício das profissões da 
ciência da saúde; inspeção e fiscalização das instalações e do funcionamento  de estabelecimentos 
de interesse da saúde pública; vigilância de alimentos; vigilância sanitária de saneamento do meio 
ambiente, etc. 
 
6 -  ENFERMEIRO GRADUADO: 
 – Dentre outras inerentes ao cargo, cabe desenvolver atividades técnicas nos serviços de 
enfermagem, através de participações em programas em que visem a preservação, manutenção, 
recuperação e elevação do nível de saúde da coletividade, bem como atividades de apoio ao 
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tratamento médico e cirúrgico, sob a supervisão do médico, auxiliando na instrumentação e 
administração da clínica, bem como efetuar atividades de educação sanitária, observações, 
cuidados, visitas diárias e tratamentos de doentes, gestantes e acidentados, aplicando medidas 
destinadas a preservação de doenças, bem como desenvolver a Atenção Primária em Saúde da 
Família. 
 
7 – FAMACÊUTICO-BIOQUÍMICO: 
– Dentre outras atividades inerentes ao cargo, cabe desenvolver atividades técnicas nos serviços de 
Farmácia e Bioquímica, através de planejamento e dispensação de medicamento na Farmácia de 
Atenção  Básica do Município e Coordenação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, 
participações em programas que visem a preservação, manutenção, recuperação e elevação do nível 
de saúde da coletividade, bem como atividades de apoio as imunizações, efetuar atividades de 
educação em saúde, observações e aplicação de medidas destinas a prevenção de doenças, e as 
atividades laboratorista. 
 
8 – ODONTÓLOGO: 
– Dentre outras atividades inerentes ao cargo, cabe a Atenção PRIMÁRIA EM Saúde da Família 
(urbana e rural), diagnosticar e tratar infecções da, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos ou cirúrgicos. 
 
9 -  MÉDICO: 
 - Dentre outras atividades inerentes ao cargo, cabe a Atenção Primária em Saúde da Família 
(urbana e rural); executar ações de assistência em vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso, realizando atendimentos de 
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; participar do 
processo de planejamento das ações e de organização do processo de trabalho nas unidades de 
saúde da família; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada a 
demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção e prevenção da saúde; 
realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas; realizar consultas 
médicas; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.           
 
10 - PROFESSOR P-III: 
- Participar do planejamento e execução dos projetos coletivos da unidade escolar, especialmente do 
Projeto Político Pedagógico e Plano de Desenvolvimento Educacional e Conselho Educacional das 
unidades escolares entre outras; elaborar previamente seu plano de curso, a partir das orientações 
gerais da SED, do Projeto Político pedagógico da escola, levando em conta a realidade e vocação 
do município em que a unidade escolar esta inserida, as experiências sócio-cultural dos alunos, 
trabalho este executado em parceria com os professores da mesma disciplina e forma integrada e 
interdisciplinar, com os professores das demais áreas de conhecimento, com a colaboração da 
equipe da pedagógica da escola, visando a integração dos diferentes níveis de ensino; elaborar 
regularmente o seu plano de aula de forma contextualizada, interdisciplinar visando ao 
desenvolvimento de uma metodologia significativa; participar do conselho de classe, reuniões, 
reuniões pedagógicas e encontros coletivos convocados pela SED, direção e coordenação da escola; 
Participar de programas de formação continuada buscando aperfeiçoar-se na sua área de atuação, 
manter atualizados os documentos de escrituração escolar sob sua responsabilidade (registro de 
conteúdo, freqüência, registro de avaliações e notas) conforme orientações do Secretário Geral da 
Unidade Escolar e com base na legislação vigente; informar os alunos sobre o processo de 
avaliação da aprendizagem e promover atividades de recuperação contínua com os alunos; executar 
outras atividades inerentes ao cargo.  


