PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO
1.01 - AUXILIAR DE MECÂNICA
Auxilia na montagem, manutenção e reparos de carrocerias, sistemas de suspensão, freios,
hidráulicos, motores e outras partes mecânicas de veículos e máquinas; auxilia na montagem,
manutenção de motores térmicos de explosão, diesel ou gasolina/álcool, bombas hidráulicas
ou de motores de veículos e máquinas; auxilia na montagem, manutenção e reparos de
máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos mecânicos;
desempenha outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência
1.02 - GARI
Coleta resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares,
resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e
conservação de áreas públicas. Preserva as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e
calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro
sanitário. Conserva as áreas públicas lavando-as. Zela pela segurança das pessoas
sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalha com segurança, utilizando
equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.
1.03 – SOLDADOR/SERRALHEIRO
Realiza atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades
organizacionais municipais, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de
soldar, cortar, unir, reparar, inspecionar, limpar, substituir e consertar, em benefício do
exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal;
executa as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações
recebidas de seu superior hierárquico; realiza as atividades do cargo conforme as regras,
aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e
materiais necessários a execução do trabalho; observa, rigorosamente, as normas de
segurança para evitar acidentes e incêndios; usa, obrigatoriamente, os equipamentos de
proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicita e/ou
requisita a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam
necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zela pela guarda, conservação e limpeza
das ferramentas de trabalho; prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e
corte e peças a serem soldadas; une e corta peças de ligas metálicas; usa processos de
soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso,
brasagem, plasma; solda peças por brasagem; executa outras atividades correlatas de
mesma natureza e grau de complexidade.
ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO
2.01 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS
Vistoriar imóveis em construção, verificar se os projetos estão aprovados e com a devida
licença, para possibilitar e assegurar o uso dos mesmos; Fiscalizar e verificar reformas de
estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se possuem o alvará
expedido pela prefeitura, visando o cumprimento das normas municipais estabelecidas;
Vistoriar os imóveis de construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição
e verificando se estão de acordo com o projeto, para expedição do “habite-se”; Fiscalizar
pensões, hotéis, clubes, vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para detectar
ou prevenir possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as
condições necessárias de funcionamento; Providenciar a notificação aos contribuintes,
comunicando-os para efetuar a retirada de projetos aprovados; Manter-se atualizado sobre
política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em publicações
especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; Autuar e notificar os
contribuintes que cometeram infrações e informando-os sobre a legislação vigente, visando à
regularização da situação e o cumprimento da Lei; Sugerir medidas para solucionar possíveis
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problemas administrativos ligados à fiscalização de obras de construção civil, elaborando
relatório de vistorias realizadas, para assegurar a continuidade dos serviços; Outras
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas.
2.02 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante
lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando
penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a
circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, ainda,
planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária.
2.03 – AGENTE DE TRÂNSITO
Executa atividades inerentes ao controle do trânsito no Município de Serra Negra, objetivando
a execução das normas de trânsito e fiscalização do seu cumprimento; Faz cumprir o Código
de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes; Lavra autos de infração, com preciso
relatório do fato e suas circunstâncias; Aplica as medidas administrativas previstas em lei, em
decorrência de infração; Realiza a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações
relacionadas à segurança dos usuários das vias urbanas; Interfere sobre o uso regular da via,
com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou interromper o fluxo de
veículos sempre que, em função de acidente automobilístico, se fizer necessário, ou quando o
interesse público assim o determinar, além de tratar com respeito e urbanidade os usuários
das vias públicas, procedendo à abordagem com os cuidados e técnica devidos; Zela pela
livre circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas, apresentando ao chefe imediato
relatórios de defeitos, falta de sinalização e imperfeições na via que coloquem em risco os
seus usuários; Executa tarefas médias e rotineiras, que requerem habilidades no trato
pessoal e com os equipamentos, exigindo iniciativa e discernimento para tomada de decisões,
e receber supervisão constante do superior imediato; Executa sob supervisão, a fiscalização,
orientação e controle das áreas especiais de estacionamento “zona azul”; Presta informação e
orienta a população quanto ao trânsito da cidade; Apresentar-se ao serviço trajando uniforme
específico; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.
2.04 – AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Agenda consultas; preenche e anota as fichas clínicas; mantém em ordem arquivos e
fichários; prepara o paciente para o atendimento; auxilia no atendimento ao paciente;
manipula materiais de uso odontológico; procede à conservação e à manutenção do
equipamento odontológico; orienta o paciente sobre higiene bucal; revela e monta
radiografias intra‐orais; instrumenta o cirurgião dentista junto à cadeira operatória; promove
o isolamento do campo operatório; aplica métodos preventivos para controle de cárie dental;
opera softwares de edição de texto, planilha de cálculo e gerenciador de banco de dados;
executa demais atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato.
2.05 – GUARDA MUNICIPAL – 3ª CLASSE - FEMININO
Planejamento, elaboração, execução, controle e gerenciamento das medidas cabíveis na
vigilância interna e externa dos bens municipais, garantindo o exercício do poder de polícia da
administração direta e indireta, observados os procedimentos padrão emanados da
autoridade municipal. Patrulhamento das diversas regiões, de áreas escolares e unidades
administrativas, de saúde e de outros serviços, parques e outros bens, integrados à promoção
e educação para a cidadania. Colaboração na fiscalização do solo municipal, inclusive em
áreas de preservação ambiental. Preservação da integridade física de autoridades municipais.
Auxílio às polícias estadual e federal, dentro dos limites constitucionais.
2.06 – GUARDA MUNICIPAL – 3ª CLASSE - MASCULINO
Planejamento, elaboração, execução, controle e gerenciamento das medidas cabíveis na
vigilância interna e externa dos bens municipais, garantindo o exercício do poder de polícia da
administração direta e indireta, observados os procedimentos padrão emanados da
autoridade municipal. Patrulhamento das diversas regiões, de áreas escolares e unidades
administrativas, de saúde e de outros serviços, parques e outros bens, integrados à promoção
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e educação para a cidadania. Colaboração na fiscalização do solo municipal, inclusive em
áreas de preservação ambiental. Preservação da integridade física de autoridades municipais.
Auxílio às polícias estadual e federal, dentro dos limites constitucionais.
2.07 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Exerce atividades auxiliares de nível médio técnico, assistindo o enfermeiro no planejamento,
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, na prevenção e controle de
doenças transmissíveis em geral e em programas de vigilância epidemiológica; controla e
executa as ações relativas ao atendimento primário e ou emergencial, empregando processos
de rotina ou específicos, sob a orientação do Enfermeiro, para dar atendimento na proteção e
recuperação da saúde individual ou coletiva; coordenação e supervisão do desenvolvimento e
execução das atividades dos auxiliares de enfermagem implementadas nas unidades básicas
de atendimentos; atua em programas de saúde pública, nos serviços de saúde, na prestação
de cuidados a indivíduos e famílias, no desenvolvimento de programas educativos para a
comunidade, colaborando e orientando para a promoção, proteção e recuperação da saúde
dos pacientes, bem como, realizar visitas domiciliares; prepara e presta assistência ao
paciente durante a realização de exames médicos especializados e atendimento de
enfermagem nos programas de saúde.
2.08 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem na área de saúde ocupacional, em
conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar na
observação sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, nos levantamentos de doenças
profissionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas; Fazer visitas domiciliares e
hospitalares nos casos de acidentes ou doenças profissionais; Participar dos programas de
prevenção de acidentes, de saúde e de medidas reabilitativas; Desempenhar tarefas relativas
a campanhas de educação sanitária; Preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos
serviços de médico e de enfermagem do trabalho; Auxiliar na realização de inquéritos
sanitários nos locais de trabalho; Auxiliar na realização de exames pré-admissionais,
periódicos, demissionais, e outros determinados pelas normas da instituição; Atender as
necessidades dos trabalhadores portadores de doenças ou lesões de pouca gravidade, sob
supervisão; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática; Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
3.01 – ENFERMEIRO 12X36
Participa das atividades diárias desenvolvidas nos vários níveis de atendimento do sistema
público de saúde do município, aplicando técnicas de enfermagem nas esferas da promoção
da saúde, prevenção de doenças, assistência e reabilitação do indivíduo; organiza e dirige
serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras
desses serviços; exerce atividades pertinentes a sua área de atuação, em todos os níveis da
assistência à saúde pública e em rotina aprovada pela distribuição de saúde; sistematiza
assistência de enfermagem, planejando, organizando, coordenando, executando e avaliando
os serviços de assistência de enfermagem; executa cuidados de enfermagem de maior
complexidade e que exigem conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar
decisões imediatas; participa do planejamento, execução de programas e projetos da
Secretaria Municipal de Saúde; executa programas de saúde do Município, articulados aos do
Estado e do Governo Federal; participa de ações educacionais de saúde; executa
procedimentos específicos da área de enfermagem, conforme determinação do COREN;
elabora e atualiza manual de enfermagem (normas, rotinas e procedimentos) que vise a
melhora da assistência de enfermagem; define e avalia a previsão e distribuição dos recursos
humanos, materiais e custos necessários à assistência de enfermagem; realiza consultoria,
auditoria e emissão de pareceres técnicos administrativos sobre matéria de enfermagem;
aplica o processo de enfermagem individual e comunitário segundo os passos da consulta de
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enfermagem; realiza avaliação da complexidade das atividades de enfermagem, delegando-as
sob sua supervisão; participa do programa de higiene e segurança do trabalho; participa dos
procedimentos relativos a vigilância epidemiológica e sanitária em todas as suas etapas; fazer
parte, como membro efetivo, da comissão de controle das infecções hospitalares e participa
na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; participa em projetos de
construção e reforma das Unidades de Saúde; participa da equipe da comissão de ética em
saúde; são atribuições e responsabilidades do referido profissional, aquelas atividades
definidas pelo Conselho Regional de Enfermagem e demais normas legais pertinentes ao
exercício profissional; executa demais atividades correlatas, determinadas pelo superior
imediato.
3.02 – ENFERMEIRO DO TRABALHO
Executar e orientar a realização de procedimentos de saúde (exames, curativos,
imobilizações, esterilizações, vacinações, coleta de material para exames laboratoriais)
compatíveis com sua qualificação, manipulando aparelhos e ministrando medicamentos, sob
prescrição médica; desenvolver, analisar e orientar estudos, pesquisas, projetos e sistemas
que visem à melhoria contínua dos processos, com o nível de absenteísmo, levantamento de
doenças profissionais, possíveis relações com as atividades funcionais, visando obter a
continuidade operacional e o aumento da produtividade; elaborar relatórios gerenciais do
PCMSO objetivando a melhoria dos seus indicadores de saúde ocupacional; aplicar os
conhecimentos de Enfermagem do Trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus
componentes, identificando os fatores de riscos do ambiente, de modo a atenuar ou eliminar
os riscos existentes à saúde do trabalhador; promover a realização de atividades de
conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas, quanto de programas de
duração permanente; organizar o setor de enfermagem da Empresa, prevendo pessoas e
materiais necessários; esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho
e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; apoiar, no tocante às
atribuições de Enfermagem do Trabalho, o Programa Nacional de Reabilitação Profissional da
Empresa e avaliar as limitações laborativas dos empregados visando adequar os reabilitandos
aos postos de trabalho; dar suporte na realização de auditorias em hospitais, prontos
socorros e ambulatórios, orientando sobre as condições de higiene, o empregado de técnicas
de enfermagem e os cuidados dispensados aos pacientes; efetuar o registro de dados
estatísticos de acidentes e doenças profissionais, visando ao preparo de informes para
subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção de
doenças profissionais; participar das atividades da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), conscientizando os empregados sobre as normas de segurança, proteção e
higiene no trabalho e capacitando sobre o uso de roupas e material do tipo de trabalho (EPI)
para reduzir a incidência de acidentes; e executar outras atribuições relacionadas à sua
especialidade, de mesma natureza e equivalente nível de dificuldade.
3.03 – ENGENHEIRO CIVIL
Elabora projeto de construção, prepara plantas e especificações da obra, indica tipos e
qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar cálculo
aproximado dos custos, para submeter à apreciação; Supervisiona e fiscaliza obras, serviços
de terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento
das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança;
Procede uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e
examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado
para a construção; Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que
afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e
especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção; Elabora relatórios,
registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas em
relação aos projetos aprovados; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo
que lhe forem solicitadas.
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3.04 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Exerce as atribuições básicas do cargo referentes a Engenharia Rural; construções para fins
rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia
e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia;
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação
(açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos
produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos;
processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e
jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia;
bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; realiza atividades de nível superior que
envolvam o assessoramento aos membros do Ministério Público em processos administrativos
e judiciais oriundos das diversas áreas de atuação do Ministério Público, prestando
informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área
de formação, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; atua,
ainda, em projetos e convênios; executa tarefas afins.
3.05 – FARMACÊUTICO
Confere as notas fiscais para os produtos que chegam ao almoxarifado para evitar erros de
recebimentos, conferindo com os documentos da licitação realizada; controla lançamentos de
entrada e saída, em livro próprio, os psicotrópicos e outros medicamentos controlados;
supervisiona o setor de farmácia das UBS para verificar o armazenamento e controle de
receituário para psicotrópicos e outros medicamentos; executa lançamentos de entradas,
saídas de produtos farmacêuticos, sanitários e materiais para as UBS para controle do
estoque, com especial atenção aos prazos de validade dos medicamentos; confere
documentos necessários para aquisição e dispensa de medicamentos de alto custo para os
pacientes controlando o tratamento indicado; opera softwares de edição de texto, planilha de
cálculo e gerenciador de banco de dados; efetua atividades definidas pelo órgão de classe;
executa outras atividades correlatas, sempre que necessário.
3.06 – JORNALISTA
Planejar, organizar e administrar os serviços de redação, condensação, titulação,
interpretação, correção ou coordenação de matéria a ser divulgada contenha ou não
comentário; organizar entrevistas; planejar, organizar, dirigir e eventualmente executar
serviços técnicos de Jornalismo como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de
matéria a ser divulgada; coletar notícias ou informações e seu preparo para divulgação;
revisar originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à adequação de
linguagem; organizar e conservar arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para a
elaboração de notícias; assessorar o Prefeito, Secretarias Municipais e Diretorias no
acompanhamento das relações entre os órgãos governamentais e a imprensa escrita, falada,
televisiva e digital, por meio da redação, seleção e distribuição de press releases e de
notícias, elaboração de normas de redação e de declaração a serem divulgadas, cobrir
eventos e solenidades. É responsável por coordenar o relacionamento entre órgãos de
imprensa e secretários, com o objetivo de manter o bom relacionamento entre a
administração pública e a comunidade.
Requisito mínimo – ensino superior completo em jornalismo ou comunicação social com
habilitação em jornalismo, com registro no MTB.
3.07 – MÉDICO DO TRABALHO
Elaborar programas e definir os procedimentos de medicina do trabalho na Prefeitura, visando
garantir aos funcionários condições adequadas de saúde, de forma a permitir um melhor
rendimento no trabalho, reduzindo o absenteísmo e a rotatividade; Realizar exames
admissionais, periódicos, de mudança de função e demissionais, incluindo a história médica e
ocupacional, avaliação clínica e laboratorial, avaliação das demandas profissiográficas e
cumprimento dos requisitos legais vigentes; Diagnosticar e tratar doenças e acidentes
relacionados ao trabalho, incluindo a reabilitação física e profissional; Prover atenção médica
de emergência, na ocorrência de agravo à saúde, independentemente das causas
relacionadas ao trabalho; Identificar os principais fatores de risco presentes no ambiente
decorrentes dos processos e das formas de organização do trabalho, levantando as principais
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consequências ou danos e apresentando sugestões para a sua correção; Recomendar
remanejamento de empregados, em função de suas condições de saúde, visando à
compatibilização com a função exercida; Analisar e validar atestados médicos por motivos
relacionados com a medicina do trabalho, visando manter controle sobre os casos de faltas ao
trabalho; Atender os empregados, fazendo diagnósticos e tratamentos, quando possível, ou
encaminhando para tratamento externo; Solicitar perícias médicas junto ao INSS, em casos
de suspeita de doenças profissionais, ou em processos trabalhistas ou na área cível;
Trabalhar articulado com as equipes de segurança no trabalho, enfermagem, bem como com
médicos das demais especialidades, visando um atendimento integral ao trabalhador da
indústria; Assegurar o sigilo das informações de acordo com os critérios de conduta ética;
Desenvolver outras atividades de nível e complexidade semelhantes, a critério da Entidade.
3.08 – MÉDICO GINECOLOGISTA
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da
área de atuação da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas,
funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e,
sendo necessário, requisita exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra
a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta resultados de
exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando
dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para
conservar ou restabelecer a saúde do paciente; efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da
capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências
mais graves ao trabalhador; emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais; participa de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em
conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da
unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidades; zela pela
conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.09 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da
área de atuação da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas,
funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e,
sendo necessário, requisita exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra
a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta resultados de
exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando
dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para
conservar ou restabelecer a saúde do paciente; efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da
capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências
mais graves ao trabalhador; emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais; participa de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em
conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local,
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distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da
unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidades; zela pela
conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.10 – MÉDICO PEDIATRA
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da
área de atuação da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas,
funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e,
sendo necessário, requisita exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra
a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta resultados de
exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando
dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para
conservar ou restabelecer a saúde do paciente; efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da
capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências
mais graves ao trabalhador; emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais; participa de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em
conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da
unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidades; zela pela
conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.11 – MÉDICO PSF
Ambulatório de consultas‐ realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica) e
seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade
definida pelo CRM; realiza assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e
famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta
e terceira idade; realiza consultas clínicas e
procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades de
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco‐obstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico‐cirúrgicas e procedimentos para fins de
diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra‐referência locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela
referência; indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribui e participa das atividades de
Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e participa do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
3.12 – MÉDICO PSIQUIATRA
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da
área de atuação da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas,
funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e,
sendo necessário, requisita exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra
a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta resultados de
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exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando
dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para
conservar ou restabelecer a saúde do paciente; efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da
capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências
mais graves ao trabalhador; emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais; participa de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em
conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local,
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da
unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidades; zela pela
conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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