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CÓDIGO EMPREGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

NÍVEL SUPERIOR  

50 ASSISTENTE SOCIAL 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de registro 
no CRESS 

01+CR 40h R$ 2.592,24 

51 EDUCADOR SOCIAL 
Diploma de Conclusão do Ensino Superior, com habilitação legal 
específica, na modalidade licenciatura plena. 

01+CR 20h R$ 1.296,12 

52 
ENFERMEIRO – PROGRAMA 
FEDERAL 

Diploma de graduação em Enfermagem e comprovante de registro 
no COREN 

01+CR 40h R$ 3.354,42 

53 MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no 
CRM 

01+CR 40h R$ 11.000,00 

54 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
NASF 

Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina com 
Especialização em Ginecologia e registro no CRM/SC 

01 +CR 20h R$ 4.104,95 

55 NUTRICIONISTA 
Diploma de graduação em Nutrição e comprovante de registro no 
CRN 

01+CR 40h R$ 2.592,24 

56 ODONTÓLOGO 
Diploma de graduação em Odontologia e comprovante de registro 
no CRO 

01+CR 40h R$ 4.070,98 

NÍVEL MÉDIO  

57 
ATENDENTE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, acrescido de curso de 
qualificação profissional de Atendente de Consultório Odontológico, 
e registro profissional correspondente no CRO-SC. 

01+CR 40h R$ 1.212,00 

59 RECREADOR Diploma de conclusão do Ensino Médio 01+CR 20h R$ 1.055,34 

60 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Diploma de conclusão do Ensino médio profissionalizante de 
Técnico em Enfermagem ou Ensino médio completo acrescido de 
curso profissionalizante de Técnico em Enfermagem e registro no 
conselho de classe SC 

01+CR 40h R$ 1.737,22 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

61 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 02 Bairros: 
Arroio de Dentro, Alto Arroio e 
Arroio do Rosa 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

01+CR 40h R$ 2.424,00 
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CÓDIGO EMPREGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

62 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 03 Bairros: 
Nova Brasília e Retiro 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

01+CR 40h R$ 2.424,00  

63 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 04 Bairros: Vila 
Nova Alvorada 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

01+CR 40h R$ 2.424,00 

64 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 08 Bairros: 
Roça Grande, Boa Vista e 
Itapirubá 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

01+CR 40h R$ 2.424,00 

65 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 10 Bairros: 
Araçatuba e Penhinha 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

01+CR 40h R$ 2.424,00 

66 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 16 Bairros: 
Ibiraquera 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

01+CR 40h R$ 2.424,00 

58 
MOTORISTA SOCORRISTA 
SAMU 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental acrescido de 
certificado de curso de Direção Defensiva; curso de Condutor de 
Veículo de Emergência e CNH “D” ser maior de 21 anos (art. 145, I, 
do CTB); não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima 
ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze 
meses (art. 145, III, do CTB); ser aprovado em curso especializado 
e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, 
nos termos da normatização do CONTRAN (art. 145, IV, do CTB). 

01+CR 36h R$ 1.689,66 

67 TELEFONISTA/RECEPCIONISTA Certificado de conclusão do Ensino Fundamental  01+CR 40h R$ 1.239,77 

CR = Cadastro de Reserva 
 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
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NÍVEL SUPERIOR: 

ASSISTENTE SOCIAL – Prestar serviços de âmbito social à população, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e 

aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração 

dessas pessoas à sociedade; aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do 

comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de estudo de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu 

ajustamento ao meio social; promover a participação consciente do indivíduo em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, 

recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e o ajustamento do comportamento individual; desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a 

técnica do serviço social de grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais de indivíduos e famílias e inter-relacioná-los ao 

grupo; programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos 

indivíduos, da família e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada e o desenvolvimento harmônico; dar assistência ao infante e adolescente 

carente ou em conflito com a lei, atendendo às necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida familiar e 

comunitária; identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, 

para permitir a eliminação dos mesmos a fim de um maior rendimento escolar; assistir encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e 

recreativo nos estabelecimentos de acolhida e atendendo suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato antissocial e permitir sua reintegração na 

sociedade; articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos 

subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação 

profissionais, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros; Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

 

EDUCADOR SOCIAL - Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos 
indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver 
atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes 
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; Assegurar a participação 
social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção dos usuários 
possibilitando ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; Apoiar e 
participar no planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 
Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade; Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, 
ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de 
articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; Apoiar no acompanhamento 
dos encaminhamentos realizados; Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; Participar das reuniões de equipe para o 
planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de 
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação 
e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho 
dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 
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ENFERMEIRO- Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e 

a recuperação da saúde individual ou coletiva; identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação 

sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 

prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho; executar diversas tarefas de enfermagem, como aplicação de injeções, controle da pressão venosa, 

monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; fazer curativos, 

imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as 

consequências dessas situações; fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, 

especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordenar e 

supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, observando, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de 

assistência aos pacientes; avaliar a assistência de enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, para estudar o melhor 

aproveitamento do pessoal; implantar normas e medidas de proteção, orientando e controlando sua aplicação, para evitar acidentes; registrar as observações, 

tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as no prontuário, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou 

relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; Efetuar demais tarefas correlatas à 

função. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/ESF – Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade; requisitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de 

exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, 

indicando dosagem e a respectiva via de administração; manter registros legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e 

evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações legais; atender emergências clínicas, cirúrgicas e 

traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção na comunidade; realizar visitas domiciliares; atuar de acordo com as diretrizes do Programa de Saúde da 

Família e dos Programas de Saúde Pública em geral; exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação 

superior. 

 

NUTRICIONISTA -  Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e 
nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; Promover a 
articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; Capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção 
dos distúrbios nutricionais como carências por micro nutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; Elaborar em conjunto com as 
ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a 
referência e a contra-referência do atendimento; Realizar avaliação nutricional dos indivíduos e executar outras tarefas correlatas a sua função. 
 

ODONTÓLOGO- Executar exames clínicos para fins de levantamento epidemiológico; realizar procedimentos clínicos; realizar procedimentos coletivos; fluorterapia e 

aplicação de selantes; atividades educativas e procedimentos periodontais; adequação de meio bucal; restauração, exodontia e procedimentos de urgência; procedimento 

cirúrgico eletivo (ambulatorial); encaminhamento e orientação de usuários a outros níveis de especialização; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 
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dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; Outras atividades concernentes a área 

odontológica. 

 

NÍVEL MÉDIO: 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Auxiliar o Odontólogo no atendimento à pacientes em visitas domiciliares, consultórios, clínicas, ambulatórios 
odontológicos e em unidades móveis de serviço de odontologia, bem como executar tarefas administrativas e executa outras tarefas correlatas a sua função. 
 

RECREADOR - Desenvolver atividades para (re) construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e 

metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações Inter geracionais; Apoiar na elaboração e distribuição 

de materiais de divulgação das ações dos serviços, programas e projetos; Participar das reuniões de equipe para o planejamento e avaliação das atividades; Promover 

atividades recreativas diversificadas, visando o entretenimento, à integração social e o desenvolvimento pessoal; Elaborar projetos e executar atividades lúdicas; 

administrar equipamentos e materiais para recreação; Atender as demais atribuições inerentes ao cargo ou prevista na legislação ou nos regimentos e demais serviços a 

fins e /ou compatíveis com a área de atuação. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Atividades envolvendo à execução de enfermagem relativos a observação, cuidado e aplicação de tratamento; participação de 
programas voltados a saúde pública; planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e outras 
atividades inerentes ao cargo; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao 
final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Executar tarefas nas áreas de vigilância epidemiológica e de educação em saúde comunitária e executar outras tarefas correlatas 
a sua função. 
 

MOTORISTA SOCORRISTA SAMU - Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; Conhecer integralmente o veículo e 

realizar manutenção básica do mesmo; Estabelecer contato com a Central de Regulação Médica e seguir suas orientações; Conhecer a malha viária local;  Conhecer a 

localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial regional; Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 

Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; Realizar o check list do veículo e testar todos 

os equipamentos, no que diz respeito à sua manutenção básica; Realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os protocolos 

estabelecidos; Possuir noções da utilidade dos equipamentos da Unidade Móvel; Dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando acionado, guiando ambulância 

com segurança, respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias, assim como de direção defensiva; Auxiliar a 

equipe de médico e enfermagem no atendimento aos pacientes no local da ocorrência; Zelar pelos equipamentos existentes nas unidades móveis. 

TELEFONISTA/RECEPCIONISTA - Operar mesa telefônica, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais, 

interurbanas e internacionais; Recepcionar e encaminhar/orientar munícipes e visitantes. Auxiliar na organização e serviços de protocolo em eventos e exposições e 

executar outras tarefas correlatas a sua função. 

 


