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ANEXO I - DESCRIÇÃO E OUTRAS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CARGOS 
 

CARGO 

 

VAGAS 
LOTAÇÃO C/H SALÁRIO 

 

PRÉ-

REQUISITOS 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Médico Clínico 

Geral 
02 

CENTRO DE 

SAÚDE  

24 HORAS 

SEMANAIS 
5.000,00* 

 

Graduação em 

medicina, 

credenciado 

pelo Conselho 

Regional de 

Medicina 

(CRM). 

Disponibilidade 

para plantão em 

finais de 

semana. 

 

 

 

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, 

em atenção permanente aos princípios éticos, leis e atos 

normativos do Conselho Regional de Medicina; examinar 

pacientes, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos 

especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, 

requisitar exames complementares, encaminhar o usuário ao 

especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, 

dependendo da avaliação médica.  
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Médico para 

ESF 02 
 

E.S .F  

 

40 H/S 

 

10.000,00* 

Graduação em 

medicina, 

credenciado 

pelo Conselho 

Regional de 

Medicina 

(CRM). 

Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua 

responsabilidade e valorizar a relação médico-paciente e médico-

família como parte de um processo terapêutico e de confiança; 

realizar 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; realizar consultas clínicas e 

procedimentos nas Unidades de Saúde da Família 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 e procedimentos para 

fins de diagnóstico; assistir às urgências clínico-cirúrgicas; 

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; contribuir e participar das atividades de educação 

permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASD e TSB; 

participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF; X; participar das atividades de 

educação permanente desenvolvida pela SMS; observar e 

cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 

outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 

previstas em regulamento. 
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Odontólogo 02 E.S .F 40 H/S 2.500,00* 

Graduação em 

odontologia , 

credenciado 

pelo Conselho 

Regional de 

ododntologia 

(CRO). 

Prevenir, diagnosticar e tratar as enfermidades e afecções dos 

dentes e da boca; ministrar diversas formas de tratamento 

cirúrgico, medicamentoso e de outra natureza para as doenças e 

afecções dos dentes e da boca; elaborar e aplicar medida de 

caráter público, para diagnosticar e melhorar as condições de 

higiene dentária e bucal das pessoas que procuram pelo 

atendimento nas Unidades de Atendimento da Prefeitura; 

sugerir, promover e coordenar programas de saúde bucal 

preventivo nas diferentes camadas sociais e órgãos do 

município; acompanhar, verificar e orientar a limpeza geral do 

consultório odontológico e a assepsia do instrumental  utilizado; 

preencher fichas individuais dos pacientes e relatório mensal do 

trabalho realizado; fazer registros dos serviços executados; 

proceder a exames solicitados; difundir os preceitos de saúde 

pública, odontológica através de aulas, palestras, impressos, 

escritos; executar programas de saúde do escolar e fazer 

preventivas da saúde bucal das crianças; responsabilizar-se por 

equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 

do cargo; inserir-se nas estratégias de saúde da família; realizar 

programas de treinamento; classificar e codificar doenças; 

manter atualizados os registros das ações necessários a sua área 

de competência. Executar outras tarefas compatíveis com a 

natureza do cargo e previstas em regulamento. 
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Técnico em 

Higiene Dental 
02 E.S.F 40 h/s 880,00* Curso técnico  

Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde 

bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à 

saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da 

saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na 

realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto 

na categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e 

realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 

tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião dentista;  fazer 

a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica 

definida  pelo cirurgião dentista; supervisionar, sob delegação do 

cirurgião dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; 

realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos 

exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; 

inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos 

na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e 

instrumentos não indicados pelo cirurgião  dentista; proceder à 

limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos 

cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas; 

aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio 

e descarte de produtos e resíduos odontológicos; realizar 

isolamento do campo operatório; observar e cumprir as normas 

de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 

compatíveis com a natureza do cargo e previstas em 

regulamento. 
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Operador de 

Máquina I  
01 

Secretaria de 

Transportes 
40 HS 880,00* 

Além da 

escolaridade 

exigida para o 

cargo, a 

qualificação 

ou experiência 

necessária 

para o seu 

desempenho 

Máquinas Leves: executar as tarefas relacionadas à operação de 

trator agrícola para atividades  de limpeza para sugar fossa 

séptica)  

Geral: Fazer a manutenção, conservação e guarda de 

equipamentos, de acordo com as nor-mas e exigências técnicas; 

examinar as condições de funcionamento da máquina antes de 

iniciar o trabalho; dirigir e operar as máquinas seguindo todo as 

normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento, 

ferramentas e materiais diversos inspecionando-os  antes do 

início da jornada de trabalho; verificar diariamente o estado dos 

pneus; abastecer e lubrificar a máquina; vistoriar troca de óleo do 

equipamento; promover a manutenção preventiva e corretiva de 

acordo com a programação; observar e cumprir as normas de 

higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 

compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento  

 

 

Monitor de  

Programas 

Especiais  

02 

Secretaria de 

Assistência 

Social 

40 HS 880,00  

Auxiliar o Assistente Social e sua equipe nas atividades 

realizadas no âmbito dos programas sociais do Município. 

Executar atividades socioeducativas e correlatas, de acordo com 

a finalidade dos Programas.Obedecer às normas administrativas 

concernentes as atividades do órgão de atuação; executar outras 

tarefas afins à sua responsabilidade.  
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Contador 01 
Secretaria de 

Administração 
40 HS 2.200,00 

Curso Superior 

Específico com 

registro na 

classe 

Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; 

elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de 

contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros 

contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer 

levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e 

financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis, 

participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis 

por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os 

trabalhos de contabilidade em repartições; assinar balanços e 

balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação 

financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto de 

vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do 

Município; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento 

de normas diretoras de contabilidade do Município; planejar 

modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; 

estudar, sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública 

municipal; acompanhar a execução e prestar contas de convênios 

e contratos firmados pelas diversas unidades do município; 

prestar informações ao controle interno quando demandado; 

cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 

outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 

previstas em regulamento. 
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Técnico em  

Enfermagem 

02 
Secretaria de 

Saúde 
40 HS 880,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso técnico 

Cumprir normas e regulamentos da instituição; ter como norma o 

Código de Ética Profissional do COREN; receber o paciente no Centro 

Cirúrgico; participar de reuniões com seus líderes quando solicitado; 

participar de treinamentos e programas de desenvolvimento 

oferecidos; manter a ordem e a limpeza no seu ambiente de trabalho; 

zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente, da equipe 

multiprofissional; zelar pelo correto manuseio de 

equipamentos;;prover o material e equipamentos adequados, de acordo 

com cada tipo de cirurgia e as necessidades individuais do paciente, 

descritas no planejamento de assistência realizado pelo enfermeiro 

assistencial;; verificar a limpeza de paredes e do piso das Unidades; 

verificar o funcionamento dos gases medicinais e equipamentos; 

verificar o funcionamento da iluminação das Unidades assistenciais; 

tomar providências para a manutenção da temperatura adequada da 

sala; auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa 

cirúrgica, certificando-se do correto posicionamento de cateteres, 

sondas e drenos; auxiliar no correto posicionamento para o ato 

cirúrgico; notificar o enfermeiro responsável sobre possíveis 

intercorrências; utilizar corretamente equipamentos, materiais 

permanentes, descartáveis e roupas; preencher corretamente todos os 

impressos pertinentes ao prontuário do paciente e a instituição; 

comunicar ao enfermeiro defeitos em equipamentos e materiais; 

controlar materiais, compressas e gases como fator de segurança para o 

paciente; auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica;abrir os 

materiais estéreis dentro de técnicas assépticas; solicitar a presença do 

enfermeiro sempre que necessário; encaminhar peças exames e outros 

pedidos realizados no transcorrer da cirurgia; executar outras 

atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em 

regulamento. 
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Tecnólogo em 

informação 01 
Secretaria de 

Administração 
20 HS 1.100,00 

Curso Superior 

Específico com 

registro na 

classe em  

Tecnologia  

de informação 

Responsável pela implementação e pelo gerenciamento dos 

sistemas informatizados na prefeitura. Ele avalia os sistemas de 

informação, segurança e banco de dados, implementa sistemas 

de automação no gerenciamento da informação e determina 

estratégias de utilização da informática para garantir o melhor 

desempenho de cada um dos setores.  

Oficial de 

Serviços 

Públicos  
03 

Secretaria de 

Obras 
40 HS 880,00 

Alfabetizado.  

Experiência 

de, no 

mínimo, 6 

meses 

 

Executar, sob supervisão, tarefas simples, de pequena 

complexidade, desenvolvendo especialmente as  

atividades funcionais, conforme o cargo de: Pedreiro, 

Carpinteiro, Eletricista Predial etc.; assessorar as chefias diversas 

da Prefeitura; encarregar-se por turmas de trabalho; 

responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e 

materiais colocados a sua disposição; executar outras atividades 

afins que lhe forem atribuídas, desde que respeitada a 

especialidade do ocupante do cargo.  

 
       * SALÁRIO BASE  ACRESCIDO DE 20% DE INSALUBRIDADE. 

 


