INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
ESTADO DO PARÁ
AN E X O I - D O S R E Q U I S I TO S E AT R I B U I Ç Õ E S D O S C AR G O S
E D I TAL D E C O N C U R S O P Ú B L I C O N º 001 / 2017 – I PAM B
RETIFICADO
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 101: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTÊNCIA

Requisitos: Noções básicas de informática. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de
Conclusão do Ensino Fundamental expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e certificado de conclusão de
curso básico de informática, expedido por instituição de ensino reconhecida por órgão competente.
Atribuições: Receber, registrar e colecionar documentos; arquivar e protocolar documentos; atender ao público interno e
externo em assuntos ligados à sua área de interesse; executar trabalhos de digitação; operar máquinas copiadoras; prestar
informações quando solicitado sobre a movimentação e o arquivamento dos processos; executar serviços externos; executar
atribuições correlatadas.
CARGO 102: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA

Requisitos: Noções básicas de informática. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de
Conclusão do Ensino Fundamental expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e certificado de conclusão de
curso básico de informática, expedido por instituição de ensino reconhecida por órgão competente.
Atribuições: Receber, registrar e colecionar documentos; arquivar e protocolar documentos; atender ao público interno e
externo em assuntos ligados à sua área de interesse; executar trabalhos de digitação; operar máquinas copiadoras; prestar
informações quando solicitado sobre a movimentação e o arquivamento dos processos; executar serviços externos; executar
atribuições correlatadas.
CARGO 103: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Requisitos: Curso especializado em ASB. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de
conclusão do Ensino Fundamental expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Certificado de curso ou exames
que atendam integralmente aos dispostos na Lei e nos pareceres nº 460/75 e nº 699/72 do CFE e Inscrição no CRO.
Atribuições: Auxiliar os odontólogos nas atividades de atendimento nos consultórios dentários, preparando o paciente para o
atendimento, instrumentar os odontólogos junto à cadeira operatória, manipular materiais de uso odontológico, proceder a
conservação e a manutenção do equipamento odontológico. Realizar lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos
e dos consultórios e demais atividades correlatadas.

NÍVEL MÉDIO
CARGO 201: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Requisitos: Conhecimento de informática, sistemas operacionais, softwares e aplicativos. Documentos de identificação expe-

didos por órgãos públicos. Certificado de conclusão do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC e certificado de conclusão de curso básico de informática, expedido por instituição de ensino reconhecida por órgão
competente.
Atribuições: Auxiliar a coordenação na execução das demandas administrativas das áreas; redigir, digitar atos
administrativos e documentos, tais como: ofícios, memorandos, recibos, convites, relatórios, requisições, mapas etc.;
controlar frequência de servidores; emitir boletim mensal; organizar escala anual de férias; elaborar folha de pagamento;
controlar material de consumo e permanente e providenciar sua reposição; expedir solicitação de pagamentos; receber
e prestar conta do suprimento de fundos; repassar contracheques, vales transporte e de alimentação dos servidores,
elaborar escalas de plantão; preencher fichas de inscrição de usuários; manter registros e controle do patrimônio;
executar atividades correlatas.
CARGO 202: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA
Requisitos: Conhecimento de informática, sistemas operacionais, softwares e aplicativos. Documentos de identificação expe-

didos por órgãos públicos. Certificado de conclusão do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
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MEC e certificado de conclusão de curso básico de informática, expedido por instituição de ensino reconhecida por órgão
competente.
Atribuições: Auxiliar a coordenação na execução das demandas administrativas das áreas; redigir, digitar atos
administrativos e documentos, tais como: ofícios, memorandos, recibos, convites, relatórios, requisições, mapas etc.;
controlar frequência de servidores; emitir boletim mensal; organizar escala anual de férias; elaborar folha de pagamento;
controlar material de consumo e permanente e providenciar sua reposição; expedir solicitação de pagamentos; receber
e prestar conta do suprimento de fundos; repassar contracheques, vales transporte e de alimentação dos servidores,
elaborar escalas de plantão; preencher fichas de inscrição de usuários; manter registros e controle do patrimônio;
executar atividades correlatas.
CARGO 203: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO

Requisitos: Conhecimento de informática, sistemas operacionais, softwares e aplicativos. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de conclusão do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC e certificado de conclusão de curso básico de informática, expedido por instituição de ensino reconhecida por órgão
competente.
Atribuições: Receber, analisar e validar a documentação apresentada pelos segurados e seus dependentes,
processando o recadastramento periódico, orientando os segurados e dependentes à concessão dos benefícios;
executar atividades correlatas.

NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos: Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de conclusão do Ensino Médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Certificado de Curso Técnico em Enfermagem, expedido por
instituição reconhecida pelo órgão competente. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de
classe.
Atribuições: Prestar cuidados diretos e simples de enfermagem a pacientes em observação, auxiliando-os em sua
higiene pessoal e em sua movimentação; atender chamada dos doentes quando acionados; acompanhar ou transportar
pacientes para exames de diagnóstico por imagem, laboratoriais, cirurgias ou outros locais, utilizando cadeiras de rodas
ou macas; recolher urina, fezes, escarros, em recipiente adequado, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames de laboratório requisitados; efetuar a chamada do paciente e ou posicionamento adequado do
mesmo, seguindo instrução recebida para auxiliar o médico na realização do exame; executar atividades de apoio, como
a lavagem e preparo de material para esterilização; preparar cama simples; conferir arranjo de roupa vindo da
lavanderia; administrar a medicação prescrita, fazer curativos simples e controlar sinais vitais; executar tratamentos
diversos tais como: lavagens, sondagens, aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações no prontuário das
observações e cuidados prestados; atender ao público e cumprir normas em geral; auxiliar as intervenções de pequenas
cirurgias; dispor os instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testar pinças anatômicas e hemostáticas e outros
instrumentos cirúrgicos eletrônicos; conferir o material cirúrgico; lavar secar, lubrificar todo o material cirúrgico; assistir
ao 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 das doenças transmissíveis em
geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção ambulatorial, na
prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de
saúde; executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro; integrar a equipe de
saúde; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas procedimentos de biossegurança; realizar registros e
elaborar relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde; executar atividades
correlatas.
CARGO 302: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Requisitos: Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Certificado de conclusão do Ensino Médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Certificado de Curso Técnico em Laboratório, expedido por
instituição reconhecida pelo órgão competente. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de
classe.
Atribuições: Orientar pacientes e fornecer material para exames; identificar e registrar amostras colhidas; preparar
material biológico para exame; executar e controlar exames e análise de rotina do laboratório tais como:
Parasitoscopias, urinálise, bacterioscopia, hematologia, Sorologia, Micologia e histopatologia; preparar meio de cultura,
antígenos e reagentes; conhecer, conservar e operar equipamentos de laboratórios; esterilizar instrumentos, vidros e
demais utensílios de laboratórios; zelar pela manutenção das instalações e dos equipamentos, propondo os reparos
necessários; requisitar o material de consumo necessário; orientar os responsáveis por coleta de material, uso das
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ferramentas, acondicionamento do material coletado, bem como, fornecimento dos recipientes para a coleta; identificar e
registrar amostras; preparar material para ensaios, executar e controlar os mesmos, comparando com os limites
normativos; executar coleta de linfa, sangue e secreções; executar atividades correlatas.

NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos: Diploma de graduação Serviço Social expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo
órgão de classe.
Atribuições: Participar, em equipe multidisciplinar, na elaboração e planejamento de políticas, projetos e programas
sociais; realizar estudos socioeconômicos para concessão de benefícios sociais e previdenciários; intermediar acesso
de usuários à rede de serviços e credenciados; articular contatos inter e intra institucional para atendimento da
população alvo; realizar atendimento individual, grupal e familiar; orientar os segurados sobre direitos sociais e
previdenciários; emitir laudos, pareceres e relatórios sociais; promover estudos e pesquisas na área de atuação; realizar
acolhimento, entrevista, visita domiciliar e hospitalar; orientar e supervisionar estagiários de Serviço Social; planejar e
criar instrumentos para registros e procedimentos técnicos; realizar trabalhos junto à equipe multidisciplinar,
principalmente, com o setor de psicologia, com objetivo de atender à solicitação de estudo psicossocial; executar
atribuições correlatas.
CARGO 402: CONTADOR

Requisitos: Diploma de Bacharel em Ciências Contábeis expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo
órgão de classe.
Atribuições: Executar funções contábeis complexas; informar decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de
contas; propor normas de administração contábil; orientar a escrituração de livros contábeis; fazer levantamento e
organizar balanços e balancetes orçamentários, patrimoniais e financeiros; revisar e interpretar balanços; fazer perícias
contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do IPAMB; assinar
balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial; estudar, sob o aspecto
contábil, a situação do IPAMB; proceder à auditagem, quando devidamente credenciado; executar atribuições
correlatas.
CARGO 403: CONTROLADOR INTERNO (ADMINISTRAÇÃO)

Requisitos: Diploma de Bacharel em Administração expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo
órgão de classe.
Atribuições: Registrar, diariamente, as conformidades no acervo documental da autarquia; analisar sob a ótica dos
princípios e regras da Administração Pública, em especial quanto à eficiência, legitimidade, legalidade e economicidade,
os documentos constantes nas prestações de contas internas relativo à receita, à despesa e ao patrimônio; promover o
monitoramento contábil da execução orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito interno de sua autarquia; emitir
relatório de controle interno; organizar e elaborar as prestações de contas exigidas pelo Controle Externo, no âmbito da
sua competência; atuar auxiliando o gestor no cumprimento de seu mister velando pela regularidade dos atos de gestão
praticados; analisar a prestação de contas externa, garantindo a correta instrução processual das prestações de contas
exigidas pelo TCM-PA.
CARGO 404: MÉDICO ESPECIALISTA EM ALERGOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Alergologia,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
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CARGO 405: MÉDICO ESPECIALISTA EM ANGIOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Angiologia,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 406: MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Cardiologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por
órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 407: MÉDICO ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência em Clínica Médica,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico; tratar pacientes; implementar ações de promoção da saúde;
coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de
reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras atividades correlatas.
CARGO 408: MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Dermatologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos
por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 409: MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Endocrinologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos
por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 410: MÉDICO ESPECIALISTA EM GERIATRIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Geriatria,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
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CARGO 411: MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Ginecologia e Obstetrícia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação
expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 412: MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão em Curso de Especialização em
Medicina do Trabalho, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação
expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Elaborar os atestados de saúde ocupacional para os servidores da prefeitura de Belém, nas situações de
admissão, periódicos, mudanças de função e/ou atividade demissional; elaborar atestados de saúde ocupacional;
elaborar relatórios de avaliação dos atestados de saúde apresentados; participar da elaboração de relatórios analíticos
periódicos, de incidência e prevalência de patologias em geral e doenças ocupacionais em particular, assim como, os
acidentes de trabalho, com a finalidade de implantar e implementar ações e programas de prevenção para aperfeiçoar o
ambiente de trabalho e melhorar a qualidade de vida do servidor publico municipal; colaborar com a equipe na análise e
adequação periódica de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; estar sempre atualizado
com a legislação trabalhista e ambiental vigentes no país e; executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos
níveis hierárquicos superiores de acordo com a sua área de atuação.
CARGO 413: MÉDICO ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Nefrologia,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 414: MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Neurologia,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 415: MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Oftalmologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos
por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 416: MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Ortopedia,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
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Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 417: MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Otorrinolaringologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação
expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 418: MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Pediatria,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 419: MÉDICO ESPECIALISTA EM PERÍCIA MÉDICA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão em Curso de Especialização em
Perícia Médica, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos
por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Avaliar a capacidade de trabalho do segurado do IPAMB, através do exame clínico, analisando
documentos, provas e laudos referentes ao caso; Subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios;
Comunicar, por escrito, o resultado do exame médico-pericial ao periciando, com a devida identificação do médico perito
(CRM, nome e matrícula); Orientar o periciando para tratamento quando eventualmente não o estiver fazendo e
encaminhá-lo para reabilitação, quando necessária. Desenvolver ações que visem à promoção, prevenção e
recuperação da saúde dos segurados do IPAMB; participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de
saúde das diversas áreas do IPAMB e executar outras atividades correlatas.
CARGO 420: MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Pneumologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos
por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 421: MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Psiquiatria,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
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CARGO 422: MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM CURSO DE ULTRASSONOGRAFIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Radiologia
com Curso de Ultrassonografia Geral, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de
identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de
classe.
Atribuições: Realizar exames e atendimento médico, em sua área de atuação; implementar ações de promoção da
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras atividades
correlatas.
CARGO 423: MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em
Reumatologia, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos
por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Realizar consultas e atendimento médico, em sua área de atuação, tratar pacientes; implementar ações de
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; participar de reuniões e treinamentos; cumprir protocolos e fluxos estabelecidos pelo Instituto; exercer outras
atividades correlatas.
CARGO 424: MÉDICO ESPECIALISTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ADULTO

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Experiência comprovada de 03 (três) anos na área.
Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde;
desenvolver ações de saúde individuais e/ou coletivas que atendam às necessidades de demanda específica; prestar
atendimento médico a todas as afecções. Executar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos,
realizar outras formas de tratamento, realizar pequenas cirurgias.
CARGO 425: MÉDICO ESPECIALISTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INFANTIL

Requisitos: Diploma do Curso de Graduação em Medicina e Certificado de Conclusão de Residência Médica em Pediatria,
expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos. Experiência comprovada de 03 (três) anos na área. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo
órgão de classe.
Atribuições: Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde;
desenvolver ações de saúde individuais e/ou coletivas que atendam às necessidades de demanda específica; prestar
atendimento médico a todas as afecções. Executar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos,
realizar outras formas de tratamento, realizar pequenas cirurgias.
CARGO 426: ODONTÓLOGO

Requisitos: Diploma de Bacharel em Odontologia expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo
órgão de classe.
Atribuições: Executar assistência odontológica profilática; diagnosticar casos individuais, determinando o respectivo
tratamento; tratar de situações patológicas da boca; aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde bucal dos
usuários, promover educação para a saúde através de palestras, impressos e outros instrumentos, executar atribuições
correlatas.
CARGO 427: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA

Requisitos: Diploma de Bacharel em Odontologia expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Diploma ou Certificado de Conclusão em Curso de Especialização em Endodontia expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade
profissional emitido pelo órgão de classe.
Atribuições: Atender e orientar pacientes; executar procedimentos odontológicos, aplicar medidas de promoção e
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prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais
de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto à população infantil, adulta e idosos, com ou sem
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade; exercer atividades administrativas e de coordenação da
equipe de trabalho; realizar cursos e palestras; executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das
normas de vigilância epidemiológica e sanitária; participar do planejamento, coordenação e execução dos programas,
estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de
treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e práticas educativas junto
à comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da população. Realizar atividades correlatas.
CARGO 428: PSICÓLOGO

Requisitos: Diploma de Bacharel em Psicologia expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos. Comprovante de registro e regularidade profissional emitido pelo
órgão de classe.
Atribuições: Elaborar, analisar e executar projetos relacionados com a especialidade, no contexto da Assistência e
Previdência; participar em equipe multidisciplinar, na identificação, compreensão e atuação sobre fatores emocionais
que interferem na saúde geral do indivíduo; desenvolver atendimentos terapêuticos em diversas modalidades: individual,
grupal, atuar junto a equipe de trabalho na orientação sobre questões relacionadas às diversas fases do
desenvolvimento; emitir laudos técnicos, quando necessário; atuar no estudo, diagnóstico e prognóstico em situações
de problemas de desenvolvimento e/ou quadros psicopatológicos; elaborar diagnósticos psicossociais, identificando
necessidades específicas, para encaminhar atendidos, em audiências judiciais, de acordo com contexto da situação;
capacitar recursos humanos para atuação no enfrentamento de situações de sofrimento psíquico (violência sexual,
violência doméstica, uso abusivo de álcool e drogas etc.); emitir relatórios psicossociais para órgãos judiciais; realizar
observações domiciliares, para compreensão do contexto das relações familiares; planejar e criar instrumentais de
acordo com especificidade; executar atribuições correlatas.
CARGO 429: TÉCNICO EM GESTÃO DE ARQUIVOS

Requisitos: Diploma de Curso Superior nas áreas de Ciências Humanas ou Ciência da Informação, expedido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC. Diploma ou Certificado de Conclusão em Curso de Especialização em Gestão de
Arquivos, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos.
Atribuições: Elaborar, analisar e executar projetos relacionados com a especialidade: coordenação, supervisão e
execução, de atividades inerentes ou relacionadas às práticas arquivísticas; gestão, conservação e disseminação da
informação, de modo a garantir o acesso rápido à informação, à preservação da memória pública e subsidiar a
pesquisa; organizar documentação de arquivos institucionais; conservar acervos; atuar em arquivos administrativos,
previdenciários e outros; planejar e criar instrumentais de acordo com especificidade; executar atribuições correlatas.
CARGO 430: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA

Requisitos: Diploma de Bacharel em Ciência da Computação, ou de Curso de ensino superior nas áreas de Informática,
Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, ou ainda de Ciências Exatas ou Ciências Tecnológicas, com Curso de
Especialização na área de Ciência da Computação, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.
Atribuições: Prestar suporte técnico ao IPAMB em sistemas operacionais, redes de computadores e sistemas
distribuídos, abrangendo SAN (storage área Network), a garantia do fluxo de informações com segurança,
confiabilidade, qualidade e eficiência, o estabelecimento de políticas para assegurar a disponibilidade dos servidores,
evitando a perda de informações e estabelecendo as normas para os procedimentos de “backup” e “restore”, a
instalação e configuração de servidores de aplicação e os midlewares; projetar, modelar e implantar soluções de
software e hardware para redes de computadores; atuar como consultor em tecnologias de redes de computadores,
inclusive relativas à capacitação dos servidores; planejar a evolução do equipamento servidor hospedeiro; avaliar a
utilização dos web services, tanto open-source como comerciais, de acordo com a demanda dos serviços exigentes;
monitorar permanentemente os servidores, ajustando os parâmetros do sistema operacional para as novas
necessidades; avaliar a aquisição de novos sistemas operacionais ou a atualização de versão do sistema existente,
evitando a defasagem tecnológica dos produtos; compreender e implantar padrões e normas de qualidade, governança
de tecnologia da informação e segurança da informação; prestar suporte técnico e realizar capacitações relacionadas a
sistemas e tecnologias envolvidas nos processos adotados pelo IPAMB; elaborar documentação técnica, estabelecer
padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias relacionadas à
Área de Computação e Informática. Executar atividades correlatas.
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CARGO 431: TÉCNICO EM GESTÃO COM PESSOAS

Requisitos: Diploma de Curso Superior em Gestão de Pessoas, ou em qualquer área de Humanas com Diploma ou
Certificado de conclusão em Curso de Especialização em Gestão de Pessoas, expedidos por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.
Atribuições: Desempenhar atividades de assessoria aos processos de recrutamento, seleção, remanejamento e saída
de pessoal; coordenação, planejamento e execução de projetos; realização de pesquisa de clima organizacional;
participação em comissões de estágio probatório e avaliação de desempenho; acompanhamento do PCSS e das leis
que regem a vida funcional dos colaboradores; elaborar junto a gerencia de Gestão com Pessoas o planejamento anual
de atividades; executar atividades correlatas.
CARGO 432: TÉCNICO PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

Requisitos: Diploma de Bacharel em Ciência da Computação ou Curso Superior na área de Informática, expedido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.
Atribuições: Desenvolver sistemas e aplicações de software, codificar interface gráfica (visual) das aplicações,
empregar padrões e critérios ergonômicos de navegação e acessibilidade, montar estrutura de banco de dados e
codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; utilizar métodos, padrões
e ferramentas de apoio (CASE) à engenharia de software, tais como UML (Linguagem de Modelagem Unificada),
linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento estabelecidas na metodologia de desenvolvimento do
IPAMB; planejar e executar tarefas definidas nas etapas de construção e entrega de sistemas, como codificação de
rotinas, testes unitários, controle de configuração e outros previstos nesta etapa; executar atividades correlatas.
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