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DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Nível Superior

FISIOTERAPEUTA

Executar tarefas, coordenando, ministrando, supervisionando, reavaliando a terapia física,
elaborando diagnóstico fisioterapêutico; induzir o processo terapêutico, com emprego de aparelhos,
avaliando o estado de saúde de acidentados e doentes; realizando testes musculares, funcionais, de
cinética e de movimentação, reflexos; prova de esforço entre outros que sejam eficazes para
identificar a capacidade do órgão afetado; orientar o processo terapêutico baseando-se nas técnicas
fisioterapêuticas indicadas.

MÉDICO ESF

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano.
Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente
se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de
exames, visando à promoção da saúde e bem- estar da população; receber e examinar os pacientes
de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o
paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais
como de laboratório, Raios X e outros para informar ou confirmar diagnóstico; prescrever
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Prestar
orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; anotar e
registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando
conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação
terapêutica adequada a cada caso; atender determinações legais, emitindo atestados, conforme a
necessidade de cada caso; participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças
profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo
formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e
doenças de natureza não ocupacionais; participar de programas de vacinação, orientando a seleção
da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; atender
urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emitir atestados e laudos para admissão ou
nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e
organização do local de trabalho; participar de Junta Médica quando solicitado; efetuar outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

MÉDICO PLANTONISTA
PEDIATRA

Auxilio a sala de parto. Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível
Superior; orientar quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao exercício
de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes;
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto
coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias
médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participa de Junta Médica
quando convocado. Outras atividades definidas em regulamento do Conselho de Classe.

PSICÓLOGO

Atuar em ambulatórios, núcleos de atenção psicossocial, atendendo à população de forma a dividir
internações psiquiátricas, realizando diagnóstico psicológico, através de entrevistas, observações e
testes com vistas ao tratamento de problemas de ordem emocional e mental, emitindo pareceres e
laudos, competindo-lhe, ainda, participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde
mental da população, bem como, sobre a adequação das estratégias diagnósticos e terapêuticas,
realizando atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo a crianças, adolescentes, adultos,
gestantes, dependentes químicos, ou em sofrimento psíquico.
Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio

AGENTE DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS

Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquistossomose, entre
outros; Palestras, dedetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios
em áreas endêmicas; Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes
Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância entomológica em municípios não
infestados pelo Aedes Aegypti; Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de
flebotomíneos no Município, conforme classificação epidemiológica para leishmaniose visceral;
Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de
peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área
endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue;
Realizar exames coproscópicos para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas
endêmicas; Palestrar em escolas e outros seguimentos; dedetizar ralos de ruas e/ou residências
eliminando focos de mosquitos e outros insetos; executar demais atividades de vigilância, prevenção
e controle de doenças e promoção de saúde, desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do
SUS.
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Nível Médio, Curso Técnico de Nível Médio e Formação Docente de Nível Médio

AUXILIAR EM SAÚDE
BUCAL

Preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; orientar o paciente
sobre higiene bucal; instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira operatória; promover isolamento
do campo operatório; manipular materiais de uso odontológico; Selecionar moldeiras; confeccionar
modelos em gesso; revelar e montar radiografias intra-orais; aplicar métodos preventivos para
controle da cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico, bem
como as demais atividades regulamentadas pelo Conselho de Classe.

DOCENTE I

Exercer atividades educacionais, especificamente, da Educação Infantil ao 5º Ano de Escolaridade,
ou seja, o 1º segmento do Ensino Fundamental, Educação Especial (alunos incluídos no ensino
regular), ou de Jovens e Adultos; podendo atuar no Atendimento Educacional Especializado junto às
salas multifuncionais/recursos de forma colaborativa com o docente de classe regular, desde que
tenha curso de especialização, a nível de pós-graduação, no AEE.

MONITOR EM
INFORMÁTICA

Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades no laboratório de informática usado pelos alunos
e professores, auxiliar usuários com pouca experiência na utilização de equipamentos de informática
geral; auxiliar e fiscalizar o acesso a internet e outros sistemas; cumprir horários determinados pela
direção da escola; comunicar falhas ou avarias nas máquinas através de relatórios; conhecer e
cumprir o projeto pedagógico e o regimento da unidade escolar, bem como desenvolver outras
atividades correlatas determinadas pelo superior.

TÉCNICO DE
RADIOLOGIA

Executar exames radiológicos, sob supervisão de médico especialista, através da operação de
equipamentos de Raios X.
Nível Fundamental Completo

AUXILIAR DE CRECHE

Compreende as funções e atividades inerentes às atividades da creche, manter o suprimento
necessário à realização das atividades, zelar pela higiene e limpeza do ambiente e dependências
sob sua guarda, observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e bens
patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e prejuízos, utilizar com
racionalidade e economicidade e conservar os equipamentos, materiais de consumo e pedagógicos
pertinentes ao trabalho, observar regras de segurança no atendimento às crianças e na utilização de
materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias, acompanhar
e participar sistematicamente dos cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer das crianças.

RECEPCIONISTA

Atender ao público, bem como, prestar informações de pacientes, visitantes de hospital e posto de
saúde, contribuintes, receber correspondências, atender telefonemas, controlar entrada e saída do
público nas dependências dos órgãos públicos.
Nível Fundamental Incompleto

AGENTE AUXILIAR DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS
GERAIS

Compreendem serviços referentes à limpeza, higiene, guarda, manutenção, serviços em geral,
serviços externos, capina, roçada, limpeza de rios, varrição de ruas, coletas de lixo, conservação das
estradas vicinais municipais e vigilância do patrimônio público, sedes administrativas, escolares,
cemitérios públicos municipais e quaisquer determinações dos seus superiores relacionadas a
serviços municipais definidos pela necessidade.

COVEIRO

Executar aberturas de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde pública; proceder à
inumação de cadáveres; providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em
atendimento a mandado judicial ou ação policial em articulação com a policial técnica; executar
trabalhos de vigia, conservação e limpeza de cemitérios e necrotérios; atender as normas de higiene
e segurança do trabalho; executar tarefas afins dentro da escala de trabalho.

MOTORISTA

Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e cargas, bem como, conservá-los em
perfeitas condições de aparência e funcionamento.

