PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 099/2011 – DOS CARGOS

Cargo: 101.10 a 101.17 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Requisito: Ensino Fundamental Completo e Curso de Formação Específica conforme o disposto no subitem 19.3 do
Edital de Abertura 099/2011.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas inerentes à área de saúde da população. visitar domicílios
periodicamente; Orientar a comunidade para promoção da saúde; Rastrear focos de doenças especificas; Promover
educação sanitária e ambiental; Participar de campanhas preventivas; Incentivar atividades comunitárias; Promover
comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; Participar de reuniões profissionais; Rastrear focos de
doença especificas; Visitar o local do foco (casas, escolas, estabelecimentos comerciais, industrias e bairros); Verificar
as condições do local; Verificar fontes de risco; Checar informações; Informar aos órgãos competentes; Informar a
coordenação para acionar fiscalização sanitária; Coletar material e dados in loco para análise (água); Avaliar as áreas
de risco ambiental e sanitário; Orientar sobre o uso da água; Orientar para o tratamento e limpeza de caixa d'água ;
Orientar sobre a construção de fossa; Esclarecer sobre a disposição do lixo; Orientar sobre a coleta seletiva de lixo;
Orientar a família sobre condições de higiene; Manusear equipamento costal motorizado termo nebulizador (aspersor de
inseticidas) com peso aproximado de 20 kg. Executar tarefas administrativas necessárias. Buscar, receber, conferir,
distribuir e ou guardar o material de almoxarifado; Levar ao laboratório, material para exames complementares de
diagnóstico e tratamento; Zelar pela conservação e manutenção do material da unidade, comunicando à chefia os
problemas existentes; Organizar os arquivos, conforme sua especificações; Desenvolver atividades de educação
sanitária a nível local; Efetuar visitas domiciliares para levantamento de dados sociais conforme solicitação superior;
Efetuar registro de coleta de material para exames laboratoriais; Atender ao público (direto, ou por telefone), prestando
informações solicitadas; Auxiliar em rotinas administrativas que envolvam o atendimento a pacientes; Orientar,
encaminhar e controlar visitantes; Confeccionar relatórios as atividades desempenhadas; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos leves, mediante autorização
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao
cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 201 e 202 – EDUCADOR SOCIAL
Requisito: Ensino Médio Completo e Conhecimentos em Informática.
Atividades relacionadas ao cargo: Atuar em atividades de assistência aos programas, projetos e serviços, relativos à
área de educação social: auxiliando na identificação da realidade e necessidade própria de cada indivíduo, programando
e desenvolvendo atividades lúdicas, recreativas, artesanais, culturais e pedagógicas, visando suprir necessidades
fundamentais do indivíduo, tais como: saúde, escola, lazer, profissionalização, cultura e convívio social, articulando com
a rede de serviços; auxiliar na execução de atividades visando o estabelecimento de vínculos afetivos e em padrão de
convívio grupal, solidário, familiar e comunitário, conforme programas, projetos e serviços vigentes; Abordar e busca
ativa de indivíduos nos territórios, no qual se identifiquem as incidências de trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. A abordagem tem caráter educativo e seu público alvo
compreende crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de
moradia e/ou sobrevivência; Auxiliar na observação, registro e auxilio e desenvolvimento da criança, adolescente,
adulto, família e comunidade através de atendimento individual e/ou grupal, respeitando suas necessidades e
aspirações, num processo de decisão conjunta para colaborar com o tratamento do paciente; Operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação, como elaborar listas de materiais e
quantitativos necessários para o bom funcionamento de suas atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao
cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 203 e 205 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Requisito: Ensino Médio Completo, Curso na área e registro e certificação de regularidade no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas auxiliares e de apoio ao Odontólogo e ao Técnico de Higiene
Dental em consultórios convencionais e clínicas; Ligar e desligar aparelhos e equipamentos; Agendar pacientes;
Preencher e anotar fichas clínicas; Auxiliar no atendimento ao paciente; Efetuar o preparo de bandeja e mesas; Realizar
controle de placa e escovação supervisionada; Participar de atividades de educação e promoção a saúde; Fazer a
esterilização, desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e equipamentos odontológicos; Preparar os pacientes
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para atendimento; Instrumentar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental junto a cadeira operatória; Manipular
substâncias restauradoras e outros componentes químicos; Efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos,
instrumentais e materiais odontológicos existentes; Revelar e montar radiografias intra-orais; Selecionar moldeiras;
Realizar a profilaxia; Preencher relatórios das atividades de serviços prestados; Organizar arquivos e fichários; Manter o
controle e pedido de estoque de todos materiais e instrumentais odontológicos; Orientar os pacientes sobre a higiene
bucal; Manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; Executar atividades de lavagem, desinfecção e
esterilização dos instrumentos; Efetuar retirada de ponto sutura; Fornecer dados para levantamentos estatísticos;
Realizar registros e controles administrativos da respectiva unidade de trabalho, conforme orientação, bem como
elaborar e confeccionar correspondências internas e externas; Participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao
exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de
sua área profissional.
Cargo: 204 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisito: Ensino Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar atividades administrativas em geral nas diversas áreas da instituição
envolvendo: suporte administrativo, trabalhos de digitação, emissão e preenchimento de documentos, guias, controles
diversos, organização de arquivos, conferência de documentação e contas, atendimento ao publico, recebimento,
expedição e distribuição de correspondência; receber, registrar, arquivar e encaminhar documentos; Redigir
memorandos, CI, ofícios e realizar cálculos de natureza diversos; Dar atendimento às solicitações de servidores e do
público em geral; Comandar e distribuir tarefas administrativas, quando autorizado; Preencher, quando necessário,
requisições e formulários; Controlar e requisitar material de expediente; Executar serviços de datilografia, digitação,
copiando textos e preenchendo quadros, tabelas, fichas e documentos diversos; Efetuar lançamentos simples em livros
e registros; Atuar em comissões administrativas; Organizar, manter e conservar documentos constantes do arquivo
morto; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos
e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 206 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Requisito: Ensino Médio Completo, Curso na área e registro e certificação de regularidade no COREN.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas relacionadas com os serviços de enfermagem, sob supervisão do
Enfermeiro; executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e
acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos; Preparar o paciente para consultas médicas,
exames e tratamentos prescritos; Orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de
enfermagem e médicos; Recepcionar os pacientes e colher dados iniciais do paciente, tais como sintomas da patologia
e controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial; Manter o controle, manutenção,
organização e assepsia do material e do ambiente de trabalho; Manter controle e atualização das informações, a partir
de formulários próprios e de acordo com as regras pré-estabelecidas; Realizar registros e controles administrativos da
respectiva unidade de trabalho, conforme orientação, bem como elaborar e confeccionar correspondências internas e
externas, através de equipamentos disponíveis à unidade em que serve; Realizar trabalho de campo, conforme
programas municipais; Entrevistar, cadastrar e orientar a comunidade, através de formulário e informações
padronizados; Fornecer dados para levantamentos estatísticos; Executar atividades básicas de saúde, tais como: préconsulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou
parenteral, conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para
exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais; injeção; curativo; hidratação; entrega de medicamentos,
sob orientação e supervisão, conforme regulamentação profissional; Recepcionar, triar e efetuar orientações aos
pacientes e encaminhamentos pertinentes; Cadastrar, manter, registrar e controlar informações e ocorrências referentes
à sua atividade; Organizar e controlar a desinfecção e esterilização dos equipamentos, materiais, instrumentos e local de
trabalho; Atuar e participar em ações educativas e suas atividades; integrando equipes de programação e de ações
assistências de enfermagem ou de equipes de programação e de ações assistenciais de enfermagem ou de equipes de
trabalho pertinentes, sob supervisão do enfermeiro; Participar de ações de vigilância epidemiológica; atuando em
atividades de atendimento e programas de saúde (Pré-Natal, Puericultura, Hipertensão, Diabetes, entre outros),
conforme especificações; Participar das ações de vigilância epidemiológica, coletando e remetendo notificações,
efetuando bloqueios, auxiliando na investigação e no controle de pacientes e de comunicantes em doenças
transmissíveis; Realizar visitas domiciliares, para atendimento de primeiros socorros, educação sanitária e convocação
de usuários faltosos; Desenvolver ações educativas junto a comunidade; Fornecer dados para levantamentos
estatísticos; Preencher e colaborar na elaboração de relatórios de atividades e escalas de serviços, lançando dados de
produção e registrando tarefas executadas para controle de atendimento; Executar atendimento básico de enfermagem
junto ao paciente internado (banho de leito, higiene bucal, acompanhamento de alimentação, verificação de SSVV e
controle, punção venosa, curativo, controle diurese, controle drenagem, controle aspiração orofaringeo, coleta de
material laboratorial), sob orientação e supervisão; Realizar entrega de medicamentos, coleta de exame laboratorial,
etc.), sob orientação e supervisão, conforme regulamentação profissional recepcionando e triando pacientes e efetuando
orientações e encaminhamentos pertinente; Comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do
paciente, havidas na ausência do médico; Controlar faltosos, organizando cadastro, visitando residências e
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conscientizando pacientes e comunicando-os dos riscos da descontinuidade e da necessidade de seqüência do
tratamento; Controlar medicamentos e vacinas, efetuando levantamento de necessidade, verificando condicionamento,
solicitando suprimento, acompanhamento a distribuição, conforme prescrição médica e elaborando relatórios de
consumo; Receber o plantão, ouvindo e informando sobre a evolução do serviço e do estado do paciente; Coletar e
preparar material para exame de laboratório, obedecendo determinação superior; Efetuar higiene pessoal de pacientes,
executando os demais procedimentos necessários à manutenção do asseio individual; Efetuar higiene de ambientes,
desinfetando locais, organização de armários, arrumação de leitos e recolhendo roupas utilizadas; Auxiliar na vigilância
dos pacientes, atendendo chamadas de campainhas, bem como, acompanhar e auxiliar na movimentação,
deambulação e transporte; Manter organizado o setor de trabalho, procedendo a limpeza, assepsia de instrumentos e
equipamentos; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 401 e 407 – ASSISTENTE SOCIAL
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação de regularidade no Conselho de sua categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma
Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; Auxiliar no planejamento e na execução de programas ou atividades no campo do
serviço social; Proceder ao cadastramento de candidatos o amparo pelos serviços de assistências; Realizar estudos e
pesquisas no campo de serviço social; executar programas de trabalho referentes ao serviço social; Realizar pesquisas
sociais; Executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; Fazer triagem dos casos apresentados para estudo,
prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; Efetuar levantamento sócio - econômico com vistas
a planejamentos de reorganização e entendimento de questões relacionadas a saúde mental,nas famílias e nas
comunidades; Pesquisar problemas relacionados com o trabalho; Manter registros dos casos investigados; Fazer o
vínculo entre usuário de CAPS família e sociedade reintegrando o usuário no social em seu trabalho; Executar
atividades próprias do cargo; Executar tarefas a fim determinadas pelo código de ética regulamentada pela profissão;
Conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica;
Atende a população, triando casos, verificando prioridades de atendimento e efetuando o acompanhamento, conforme
problemas apresentados, a fim de organizar e agilizar o atendimento; Realiza entrevistas, investigando e coletando
dados sobre a vida do individuo, ou da família, para diagnosticar possíveis desajustes ou fatores de ordem social,
psicológica, médica, financeira, etc. que estejam interferindo no caso em análise; Encaminha os casos a outros
profissionais, dependendo do diagnóstico, através de guias específicas para complementação do tratamento; Realiza
visitas domiciliares, a fim de verificar a real situação do indivíduo e problemas levantados, propiciando, assim, um
direcionamento mais adequado; Orienta e aconselha o próprio indivíduo, pais e responsáveis, família, professores e
outros profissionais, para solucionar problemas e dar encaminhamento ao caso estudado; Participa de mutirões, quando
necessário, relativos à doação de alimentos, roupas, remédios, para coletar donativos destinados à população carente;
Elabora relatórios dos casos atendidos, registrando-os em documentos específicos, a fim de facilitar o atendimento e dar
seqüência aos mesmos; Contata o Conselho Tutelar, para a aquisição de dados das crianças/adolescentes atendidas
pelo CAPS, bem como o acompanhamento dos casos atendidos por esse órgão; Participa de eventos, ações e
campanhas realizadas pela unidade, elaborando programas junto a equipes multidisciplinares ou colaborando através de
análise críticas e sugestões, divulgando os trabalhos realizados, visando, com isso, melhorar a qualidade de vida da
população; Promove reuniões sócio-educativas, realizando palestras sobre temas específicos como: câncer de mama,
dengue, higiene, etc; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, desde que sejam
específicas do cargo que ocupa; Elaborar e acompanhar a implantação de projetos sociais, na comunidade, creches e
escolas; promover triagem e encaminhamento a entidades próprias, providenciando internamento e concessão de
subsídios; Assistir ao trabalhador em problemas referentes à adaptação profissional por diminuição da capacidade de
trabalho, orientando-o em sua relações; Promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo
suas potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais para assegurar o progresso coletivo e
a melhoria do comportamento individual; Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na
remoção dos fatores psicossociais e econômicos para facilitar a recuperação da saúde, bem como encaminhar
pacientes para tratamento médico adequado.
Cargo: 402, 408 e 417 – ENFERMEIRO
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação de regularidade no COREN.
Atividades relacionadas ao cargo: Planejar, organizar, executar, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem
ao paciente em ambulatórios de especialidades; Realizar consultas e procedimentos de enfermagem. Implementar
ações para a prevenção e promoção da saúde junto à comunidade; Atuar em equipe multiprofissional no diagnóstico e
elaboração de atividades de prevenção e promoção da saúde e desempenhar outras atividades afins; Conhecer os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; Participar de
equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde da região, analisando os dados e propondo mecanismos
de intervenção prioritários para a melhoria do nível de saúde da população; Participar na elaboração, execução,
adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de
saúde; Desenvolver e programar ações de educação, prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde mental
dos usuários; Participar na elaboração de fluxos e protocolos da assistência a saúde mental; Desenvolver capacitações
para a equipe multiprofissional; Supervisionar e coordenar o trabalho da equipe multiprofissional, realizando educação
em serviço principalmente no período de adaptação; Articular ações juntamente com a atenção básica, secretarias,
órgãos afins, famílias e comunidade, visando a promoção à saúde bem como a inclusão social dos usuários; Realizar o
planejamento da unidade de serviço, verificando-se as necessidades de equipamentos, materiais, entre outros; Executar
atendimento básico de enfermagem: pré consulta pós consulta verificação do cartão de vacinas, curativos,
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administração de medicamentos conforme prescrição médica, visitas domiciliares e na rede de serviços do município;
Acompanhar e realizar grupos terapêuticos, famílias; Elaborar e fechar relatórios mensais; Participar em programas de
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Participar
na operacionalização do sistema de referência e contra-referência dos usuários nos diferentes níveis de atenção à
saúde; Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemáticos de danos que possam ser causadas
aos usuários durante a assistência de enfermagem; Efetuar pesquisas relacionadas a saúde mental, visando contribuir
para o aprimoramento da prestação de serviço; Prever, prover e controlar o material do serviço; Elaborar material
didático juntamente com a equipe multiprofissional, ministrar palestras e treinamentos relacionados à saúde mental, para
os diversos setores do município; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
Cargo: 403, 419 e 420 – FISIOTERAPEUTA
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar assistência fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais
de saúde; estabelecer procedimentos de recuperação de pessoas que tenham sua capacidade física comprometida;
Realizar diagnósticos do estado de saúde de doentes e acidentados para identificar o nível de capacidade funcional dos
órgãos afetados; Planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios e avaliar o tratamento específico no sentido
de reduzir ao mínimo as conseqüências da lesão ou doença; Diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde;
Controlar informações, instrumentos e equipamentos necessários a execução de sua atividade; Participar de programas,
serviços e atividades que visem a melhorias da qualidade dos serviços de saúde pública; Zelar pela manutenção dos
equipamentos e instrumentos utilizados a execução de suas atribuições;prestar assistência fisioterápica a pacientes e
acidentados nas unidades municipais de saúde; Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes
para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas; Recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo
com o diagnóstico; Acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o
programa, se necessário; Programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção e
desvios posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para a preparação e
condicionamento pré e pós parto; Requisitar exames complementares, quando necessário; Orientar os familiares sobre
os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento domiciliar; Participar nos atendimentos de
urgência e nas atividades terapêuticas intensivas; Indiciar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos
pacientes; Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando, supervisionando, treinando e avaliando os
trabalhos clínicos e prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; Interagir com órgãos e
entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico ou científico; Programar e/ou orientar
atividades terapêuticas, relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a recuperação e integração social dos
pacientes; Orientar as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e a correta execução das
atividades programadas; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 404 – MÉDICO PSIQUIATRA
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade
indicada pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e
ambulatorial; Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução;
Realizar consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em
documentos próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista;
Exercer atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na
especialidade; Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar
pareceres médicos da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem
do conhecimento técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à
especialidade; Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de
programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das
definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico
preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e
recuperação da saúde da população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da
área; Analisar dados de morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando
e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar
assistência integral ao indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a
sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades
delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de
óbito; Realizar auditorias em contas médicas; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar,
coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo,
terapêutico, psicológico ou de emergência; Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo
para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
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Cargo: 405, 412 e 425 – PSICÓLOGO
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Atuar em CAPS , na área de psicologia clínica: estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos e grupos, com a finalidade de análise,
tratamento clínico, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social.
Planejar e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, aplicadas ao trabalho e as áreas clínicas psicológicas;
Realizar psicodiagnósticos dos usuários dos CAPS, avaliar a intensidade das patologias para fins de modalidade dos
usuários ( intensivo. Semi-intensivo, não intensivo); Atuar em equipe multiprofissional no diagnóstico e elaboração de
atividades de prevenção e promoção da saúde e desempenhar outras atividades afins; Conhecer os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; Desenvolver outras
atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e valorização do homem;
Realizar tarefas inerentes à psicologia em geral; Prestar atendimento psicológico a população, quer seja preventivo,
informativo ou psicoterapêutico, visando a promoção da saúde mental; Prestar atendimento psicoterapêutico, individual
ou grupal, levando-se em conta as necessidades da demanda existente e da problemática específica do cliente e suas
necessidades; Avaliar, planejar, desenvolver, executar, acompanhar, diagnosticar e emitir parecer técnico e intervenções
sociais diversas no que se refere a acompanhamento e/ou atendimento do cliente; Realizar encaminhamento de clientes
para outros serviços especializados em saúde mental; Participar de programas de saúde mental, através de atividades
com a comunidade visando o esclarecimento e co-participação; Participar da elaboração de normas programáticas de
técnicas, materiais e instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar
serviços, para atingir objetivos estabelecidos; Participar de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de
projetos de acordo com padrões propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de
trabalho do interesse da instituição; Participar de estudos e pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a prevalência
da doença mental; Promover a reeducação de crianças/adolescentes no caso de desajustamento escolar ou familiar;
Prestar orientação às escolas e toda rede de serviços; Implementar e executar políticas públicas municipais de
atendimento à criança e ao adolescente; Elaborar e aplicar o fluxo de pacientes entre a rede disponível do município
conhecendo os vários dispositivos assistenciais que possibilitem a atenção psicossocial aos pacientes com transtornos
mentais; Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação
psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial conselhos tutelares, associações de bairro etc; Elaboração projetos terapêuticos singulares, identificar possibilidade de
surgimento de distúrbios psíquicos ulteriores, utilizando dos indicadores de risco no desenvolvimento infantil, trabalhar
precocemente em intervenções visando prevenir a instalação e/ou agravamento de distúrbios globais de
desenvolvimento; Trabalhar com pais e filhos na modalidade de estimulação precoce, neuroplasticidade,
desenvolvimento infantil; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional; Realizar
triagens para avaliação de distúrbios psíquicos ou sociais; Realizar atendimentos psicológicos, de preferência, em
grupos.
Cargo: 406 e 413 – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Pesquisa, supervisão, coordenação especializada referente à aplicação da
atividade humana como forma particular de tratamento em pessoas que apresentam alteração no seu estado de saúde,
seja por doença, disfunção congênita ou de desenvolvimento, alterações senso-perceptivos decorrentes do processo de
envelhecimento, incapacidade funcional por causas diversas, atuando em saúde mental, saúde da criança/adolescente e
na inserção social; Atuar em ambulatório na área de saúde mental; Atender pacientes para prevenção, tratamento e
reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; Participar de equipe
multiprofissional para elaboração de diagnósticos e atividades de prevenção e promoção da saúde e desempenhar
outras atividades afins; Conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Sanitária e
da Reforma Psiquiátrica; Visar uma reintegração social do paciente, desenvolvendo ações junto a equipe de reabilitação;
Promover a valorização do homem “em face de sim mesmo, a família e a comunidade”; Proporcionar atividades
construtivas para, na medida do possível evitar invalidez; Proporcionar atividades de grupo, classificando os pacientes
de acordo com sua recuperação mental ou física; Instruir e acompanhar as atividades ocupacionais desenvolvidas pelos
pacientes, para sua valorização e melhoria das condições de saúde; Auxiliar no tratamento médico dos pacientes,
empregando técnicos para agilizar sua reabilitação; Registrar no prontuário a consulta e ou atendimento prestado ao
indivíduo; Auxiliar no tratamento médico dos pacientes, empregando técnicas para agilizar sua reabilitação;
Auxiliar o atendimento psicológico repassando informações necessárias; Registrar no prontuário a consulta e ou
atendimento prestado ao indivíduo; Oferecer oficinas na sua área de experiência e conhecimento, propiciando a
convivência familiar, a inclusão social e cultural; Estimular hábitos saudáveis, como cuidados pessoais, de higiene e
esportivas que melhore sua auto-estima e a convivência social; Orientar as famílias de pacientes como lidar com as
dificuldades do dia-a-dia, desenvolvendo as potencialidades individuais; Promover eventos coletivos como
comemorações, passeios, visitas a feiras, exposições, parques, cinemas, visando à socialização, à integração e a
autonomia.
Cargo: 409 – FONOAUDIÓLOGO
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Atender crianças/adolescentes na prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia geral; Realizar exames e diagnósticos específicos;
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Orientar os pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Atuar em equipe multiprofissional no diagnóstico e na
elaboração do projeto terapêutico individual das crianças/adolescentes; bem como atividades de prevenção e promoção
da saúde e desempenhar outras atividades afins; Conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; Participar e executar atividades corretivas e preventivas na área de
comunicação oral; Orientar a escola, família e outras instituições; Participar da equipe multiprofissional visando a
avaliação diagnóstica, estudo de casos, atendimentos e encaminhamentos necessários; Estabelecer plano de
treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios fonoarticulatórios, de respiração,
motores, etc; Intervir nas dificuldades de fala e linguagem oferecendo suporte e estimulo a criança com Transtorno
Global do Desenvolvimento (TGD); Melhorar a socialização, aprendizado e o laço social, pois sabemos que são
requisitos essenciais ao tratamento na passagem de infante a falante; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 410 – MÉDICO PEDIATRA
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade
indicada pelo cargo; Realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e
ambulatorial; Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução;
Realizar consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em
documentos próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista;
Exercer atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na
especialidade; Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar
pareceres médicos da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem
do conhecimento técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à
especialidade; Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de
programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das
definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico
preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e
recuperação da saúde da população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da
área; Analisar dados de morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando
e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar
assistência integral ao indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a
sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades
delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de
óbito; Realizar auditorias em contas médicas; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar,
coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo,
terapêutico, psicológico ou de emergência; Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo
para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 411 – PEDAGOGO
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no MEC.
Atividades relacionadas ao cargo: Implementar a construção de projeto pedagógico em ambulatório de especialidade,
na área de saúde mental com crianças/adolescente, utilizando protocolos e procedimentos específicos na área de
Pedagogia; Facilitar o processo comunicativo da comunidade e de associações a elas vinculadas. Participar de equipe
multiprofissional, na elaboração de diagnóstico e atividades de prevenção e promoção da saúde e desempenhar outras
atividades afins; Conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Sanitária e da
Reforma Psiquiátrica; Elaborar e executar o programa pedagógico; Orientar a ação pedagógica dos instrutores,
educadores sociais do programa; Programar atividades recreativas e culturais para crianças/adolescentes; Participar,
dentro das suas especialidades, de equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária visando à construção de
uma ação integrada; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os
docentes e famílias; Realizar visitas nas escolas e centros de educação infantil para o acompanhamento das
crianças/adolescentes assistidas pelo serviço; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 414, 415, 416 e 423 – ODONTÓLOGO BUCO-MAXILO-FACIAL, ODONTÓLOGO ENDODONTIA,
ODONTÓLOGO PERIODONTIA E ODONTÓLOGO
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública odontológica; Executar (exames
clínicos, radiológicos, diagnósticos e prognósticos, tratamento preventivo básico e ortodôntico, tratamento curativo,
anamneses, prescrições de remédios, encaminhamentos e outros); Executar rotinas administrativas de apoio; Propor e
participar de ações dentro de princípios de odontologia integral, visando a proteção e recuperação do indivíduo no seu
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contexto social, através de participação em equipes multidisciplinares, desenvolvendo programas, padrões e técnicas de
trabalho; Atuar na vigilância sanitária e epidemiológica em odontologia; Prestar serviços odontológicos a clientela
realizando exame da cavidade oral procedendo, se necessário, restauração, extração de dentes irrecuperáveis,
pulpotomia e pulpectomia, aplicação de selante cariostático, aplicação tópica de flúor, tomada de radiografia intra-orais,
profilaxia e polimento, tartarectomia, curPativos, emergências e demais procedimentos necessários ao tratamento,
prevenção e promoção da saúde oral; Promover educação sanitária na comunidade proferindo palestras enfatizando a
importância da saúde oral, orientando a maneira correta de escovação, freqüência e tipo de dieta e demais cuidados
com a saúde bucal, visando a melhoria da saúde do indivíduo, família e comunidade; Coordenar e supervisionar as
atividades desenvolvidas no consultório odontólogico; Supervisionar o controle de material odontológico da unidade de
saúde; Supervisionar e orientar a esterilização, desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos;
Supervisionar a manutenção e conservação de instrumentais e equipamentos odontológicos da unidade de saúde;
Participar de equipe multiprofissional efetuando treinamento de pessoal auxiliar; Executar orientação de pessoal auxiliar;
Desenvolvendo programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando elevar os níveis de saúde da
população; Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada; Supervisionar e elaborar
relatórios de atividade dos serviços prestados; Acompanhar a evolução do tratamento anotando dados específico em
fichas individuais dos pacientes; Participar de comissões de prevenção e controle da infecção; Participar de equipes de
controle e avaliação dos serviços odontológicos; Executar, supervisionar e avaliar programas educativos preventivos nas
unidades de saúde; Realizar perícia odonto-administrativa e fornecer atestados, licenças e laudos, sempre que
requisitado; Participação, formulação e execução de levantamentos epidemiológicos no município; Executar outras
tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 418 – FARMACÊUTICO
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo
desempenho das atividades laboratoriais realizando controle de qualidade de insumos de natureza biológica, física,
química e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas; Organizar o processo
produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos
e equipamentos, de acordo com normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; Participar no
desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e
envio de amostras para análise laboratorial; Realizar estudos e pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas,
físico-químicas, relativas à quaisquer substâncias ou produtos que interessem a saúde pública; Participar da previsão,
provisão e controle de materiais e equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; Prestar assessoria
na elaboração de projetos de construção e montagem de área específicas; Participar de equipes multidisciplinares no
planejamento, elaboração e controle de programas de saúde pública; Supervisionar, orientar e realizar exames
hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; Interpretar,
avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; Verificar sistematicamente os aparelhos a
serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir seu perfeito
funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos
resultados das análises; Efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; Realizar estudos e
pesquisas relacionados com sua área de atuação; Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição,
pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e
outros preparados; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de
métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; Proceder a manipulação,
análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos
e experimentais, para obter remédios e outros preparados; Realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia
municipal; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos de interesse da saúde; Realizar levantamento de produtos e
serviços de interesse da saúde, disponível e de maior demanda, bem como identificar os hábitos de consumo da
população; Classificar os estabelecimentos e os produtos alimentares segundo critérios de risco epidemiológico;
Programar atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, segundo
prioridades definidas; Participar da programação das atividades de colheita de amostras;
realizar e/ou acompanhar inspeções de rotina emergenciais nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde e
outros estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas usando-se em conta os
pontos críticos de controle; Realizar a colheita de amostra de alimentos, com fins de análises fiscal, de controle de
rotina; Aplicar, quando necessário, medidas indicadas para a melhoria das condições sanitárias dos estabelecimentos
prestadores de serviços de saúde; Validar e/ou conceder a licença sanitária, mediante a aprovação das condições
sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; Participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas,
bem como do seu redirecionamento; Promover atividades de informações e debates com a população e/ou grupos
organizados sobre temas de interesse da saúde; Promover integração com outros órgãos e instituições no
desenvolvimento das atividades de controle sanitário de outros serviços e produtos de interesse da saúde; Orientar ao
público e estabelecimentos quanto a montagem de processo para fins de autorização de funcionamento e registro de
produtos; Criar mecanismos de notificação de caso e/ou surtos de doenças veiculadas por medicamentos, saneantes,
domissanitários, cosméticos, sangue, infecção hospitalar e outros de interesse da vigilância sanitária; Receber e conferir
balancetes (mapas de entrada e saída) de produtos e substâncias psicotrópicas e entorpecentes, dos estabelecimentos
(farmácias, hospitais, distribuidoras, etc..) mantendo em controle efetivo o consumo mensal; Participar no controle
sanitário de estabelecimentos hospitalares, hemoterápicos e de radiações ionizantes; Vistar receitas de produtos
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psicotrópicos e/ou entorpecentes e manter atualizado o cadastro de profissionais e as fichas de pacientes e usuários;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 421 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade
indicada pelo cargo; Realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e
ambulatorial; Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução;
Realizar consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em
documentos próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista;
Exercer atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na
especialidade; Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade;
dar pareceres médicos da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que
necessitem do conhecimento técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos
relativos à especialidade; Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para
implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública;
Participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento
médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e
recuperação da saúde da população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da
área; Analisar dados de morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o
estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando
e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar
assistência integral ao indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a
sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes nas atividades
delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de
óbito; Realizar auditorias em contas médicas; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar,
coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo,
terapêutico, psicológico ou de emergência; Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo
para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Sugerir
medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 422 – NUTRICIONISTA
Requisito: Ensino Superior Completo e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e
alimentação, nos campos hospitalares, saúde pública, educação, trabalho e outros; Planejar, elaborar e avaliar o estado
de carências nutricionais para elaboração de cardápios específicos em geral, baseando-se nos valores protéicocalóricos, no estudo dos meios e técnicas de introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os hábitos alimentares
praticados e aceitação dos alimentos; Planejar a pauta de compra de gêneros alimentícios, necessários à composição
dos cardápios; Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; Assegurar a execução
dos cardápios e armazenamento dos produtos, conforme as orientações técnicas do programa de merenda escolar,
através de cursos ofertados; Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; Comprar alimentos, materiais e
utensílios de cozinha; Pesquisar e estudar a introdução de cardápios e de produtos in-natura, bem como sobre a
estocagem e distribuição dos produtos; Acompanhar e avaliar a execução dos cardápios, assegurando uma alimentação
de qualidade; Desenvolver programas de educação alimentar e atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação
de hábitos e regimes alimentares adequados entre a clientela; Desenvolver e apresentar estudos técnicos para a
melhorias dos serviços; Proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação;
Fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais,
para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência
de sua área profissional.
Cargo: 424 – PROFISSIONAL ACUPUNTURISTA
Requisito: Ensino Superior Completo nas seguintes áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina ou Psicologia com especialização em Acupuntura e registro e certificação no Conselho da categoria.
Atividades relacionadas ao cargo: Diagnosticar o problema do paciente; Conversar com o paciente para verificar a
origem do problema; Investigar aspectos psicológicos que possam ter relação com o problema; Investigar os melhores
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tipos de tratamento, dentro da acupuntura, para cada problema; Cuidar do bem estar do paciente; Restar atenção às
reações ao tratamento; Perceber sua evolução; Relacionar outros tratamentos que estão sendo feitos simultaneamente
e perceber a evolução de ambos; Se necessário, anestesiar o paciente por métodos da acupuntura; Caso haja algum
tratamento sendo feito simultaneamente, conversar com o alopata para tentar, ao máximo, auxiliá-lo no tratamento; O
profissional acupunturista realiza prognósticos energéticos por meio de métodos da medicina tradicional chinesa para
harmonização energética, fisiológica e psico-orgânica; aplicam estímulos físico-químicos e técnicas corporais para
tratamento de moléstias psico-neuro-funcionais e energéticas (acupunturista); Participar dos programas de saúde que
integram a Secretaria de Saúde; Realizar anamnese; Avaliar sinais e sintomas; Analisar exames; Tomar medidas
antropométricas e energéticas; Avaliar micro-sistemas do paciente; Avaliar estado bioenergético do paciente; Analisar
biomecânica; Avaliar tecidos moles; Avaliar sistema muscular (força, temperatura e tônus); Avaliar sistemas neuromúsculo-esquelético; Avaliar sistemas cárdio-respiratório, circulatório, digestivo, gênito- urinário e emocional; Solicitar
exames complementares; Encaminhar paciente à outros profissionais; Planejar procedimentos; Preparar paciente;
Efetuar assepsia do local; Selecionar pontos de acupuntura; Aplicar agulhas e moxabustão; Tonificar energia; Escoar
estagnação energética (sedar); Desobstruir circulação; Desintoxicar organismo; Corrigir desequilíbrios energético-psicoorgânicos, fisiológicos, bio-químicos, enzimáticos e hormonais; Aplicar emolientes e anestésicos; Equilibrar tônus
muscular; Normalizar nervos comprimidos ou irritados (fluxo nervoso); Retirar lâmina ungueal; Efetuar curativos;
Normalizar movimentos articulares (ativo, passivo e jogo articular); Massagear pés; Palpar estruturas articulares,
musculares e ósseas; Realizar manipulações miofaciais (toque, massagem e alongamento); Estimular movimento
crâneo-sacral; Normalizar movimentos articulares (ativo, passivo e jogo articular); Agendar consultas; Cadastrar cliente;
Estabelecer contrato com cliente; Controlar estoque; Treinar pessoal; Providenciar manutenção da clínica; Divulgar
serviços; Ouvir paciente; Explicar técnicas e procedimentos; Informar paciente sobre sua condição; Orientar sobre
postura estática e dinâmica; Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
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