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V. Procede e orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; 

VI. Supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participa desses 

trabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; organiza e assina 

balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, 

econômica e financeira da Prefeitura; 

VII. Prepara a declaração de imposto de renda da Prefeitura, segundo a legislação que rege a matéria, par apurar o valor do tributo devido; 

VIII. Elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do município, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para 

fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria; assessora a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e 

orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos 

de ação nos referidos setores; 

IX. Realizar trabalhos de auditoria contábil; 

X. Realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais; 

XI. Planeja sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; 

XII. Supervisiona os trabalhos de contabilização de documentos, analisando e orientando seu processamento; 

XIII. Inspeciona regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando registros efetuados e documentos que deram origem; 

XIV. Controla e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e emendando possíveis erros; 

XV. Orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; 

XVI. Supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações; 

XVII. Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativo de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais e gerais 

da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão; 

XVIII. Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos; 

XIX. Atender as demandas do tribunal de contas, com relatórios, prestações de contas; 

XX. Cumprir e fazer cumprir as instruções normativas e resolução emanadas do tribunal de contas de Rondônia; 

XXI. Executas outras tarefas correlatas às descritas. 

  

CONTROLADOR INTERNO 

I. Assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-se; 

II. Conhecer as receitas, despesas, resultados históricos, estrutura administrativa, pessoal, patrimônio, observar as normas legais, instruções 

normativas, estatutos e regimentos; 

III. Acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento (Planos Plurianuais - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, 

Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD); 

IV. Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos recursos públicos; 

V. Examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais 

sistemas administrativos e operacionais; 

VI. Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e servidores em geral; 

VII. Buscar o atingimento de metas estabelecidas e prestar contas à sociedade, de forma transparente, condição imposta a todos aqueles que, de 

alguma forma, gerenciam ou são responsáveis pela guarda de dinheiro ou bens públicos; 

VIII. Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens; 

IX. Manter registro de suas operações e adotar manuais e fluxogramas para espelhar as rotinas de procedimentos que consubstanciam suas 

atividades; 

X. Disponibilizar à Unidade Central de Controle Interno, informações, documentos, acesso a sistemas e banco de dados informatizados, além de 

outros elementos que forem solicitados, para desempenho de suas atribuições; 

XI. Comunicar à Unidade Central de Controle Interno qualquer irregularidade ou ilegalidade; 

XII. Coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno; 

XIII. Apoiar o Controle Externo; 

XIV. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, operacional e 

patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão; 

XV. Realizar auditorias internas; 

XVI. Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; 

XVII. Avaliar as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, 

processos administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de 

instauração e de comunicação ao Tribunal de Contas; 

XVIII. Acompanhar os limites constitucionais e legais; 

XIX. Avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema, dos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente; 

XX. Elaborar parecer conclusivo sobre as contas anuais; 

XXI. Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais; 

XXII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades; 

XXIII. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno; 

XXIV. Verificando sua compatibilização com os diplomas legais: CR/88, CE/89 e Lei Orgânica do município; 

XXV. Executar outras tarefas afins. 

  

COVEIRO 

I. Cavar Sepulturas, efetuar sepultamentos. 

II. Desenvolver serviços de exumação, quando devidamente autorizado pela autoridade judicial. 

III. Fazer o levantamento da quantidade de sepulturas, bem como o endereçamento das mesmas, numerando e classificando. 

IV. Exercer o controle da entrada de documentos, como guia de sepultamento, e autorizações para construção de carneiras. 

V. Fiscalizar as construções das carneiras. 

VI. Exercer atividades inerentes ao cargo. 

  

COZINHEIRA 

I. Preparar e cozinhar alimentos. 

II. Atuar nas cozinhas, observando as normas de segurança alimentar, seguir os cardápios quando devidamente preparados por nutricionistas. 

III. Sempre verificar os estoques de alimento, verificando suas datas de vencimentos. 

IV. Verificar os utensílios de cozinha, mantendo a segurança alimentar e higienização. 
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V. Exercer atividades inerentes ao cargo. 

  

DESENHISTA CADISTA 

I. Copiar tabelas, diagramas, esquemas, gráficos, projetos de obras civis, instalações, equipamentos e outros, guiando-se pelo original de plantas e 

croquis, observando solicitações e instruções pertinentes e empregando pantógrafo, compasso, esquadros e demais instrumentos de desenho, visando 

subsidiar nos trabalhos executados pelo município; 

II. Ampliar ou reduzir tabelas, gráficos, organogramas, diagramas e outros desenhos, baseando-se em croquis, esboços ou instruções; 

III. Efetuar correções em projetos, plantas e outros desenhos já estruturados, selecionando instrumentos e materiais necessários; 

IV. Efetuar desenhos em perspectivas e sob vários ângulos, observando medidas características e outras anotações técnicas, para permitir visão 

completa das ferramentas, equipamentos e demais produtos a serem fabricados; 

V. Elaborar cartazes, logotipos, placas de identificação, desenhos de móveis, letreiros e outros; 

VI. Desenhar transparências, com base em dados fornecidos pelos técnicos da área, para auxiliar os mesmos em cursos e palestras; 

VII. Elaborar desenhos técnicos referentes a montagem, instalações, funcionamento, utilização, conservação e reparo de máquinas e equipamentos; 

VIII. Elaborar diagramas eletrônicos, unifilares, esquemáticos e outros, com base em normas internas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT); 

IX. Elaborar desenhos arquitetônicos de salas, instalações, entradas e outros, aplicando seus conhecimentos estético-funcionais sobre materiais e 

processos de fabricação, verificando processos de manutenção e segurança; 

X. Controlar arquivo de desenhos e plantas, ordenando-os de acordo com sistema de classificação vigente, visando facilitar consulta e evitar danos e 

extravios das documentações; 

Executar outras atividades correlatas à função. 

  

ENFERMEIROS 

Enfermeiro Hospitalar 

I. Coordenar, planejar e supervisionar a assistência prestada pela equipe, por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); 

II. Atuar nas áreas assistencial, administrativa, gerencial e, opcionalmente, educacional (exercendo a função de professor e mestre); 

III. Monitorar a evolução do paciente, para certificar-se de que seus cuidados foram efetivos; 

IV. Realizar Educação em Saúde, por meio de orientação do paciente e/ou familiar, com o intuito de estabelecer segurança para garantir a 

continuidade dos cuidados no ambiente domiciliar; 

V. Trabalhar de forma integrada com a equipe multidisciplinar; 

VI. Conduzir todo e qualquer parto normal (desde que não haja doença associada à gravidez, como hipertensão, diabetes ou cardiopatias). 

VII. Examinar a gestante, verificando contrações, dilatações ou encaminhando-a aos cuidados. 

VIII. No período pós-parto, realizar cuidados necessários à mãe, orientando-a no auto-cuidado e no cuidado com o recém-nascido. 

IX. Administrar, cuja função é organizar, controlar e favorecer as práticas de cuidar, seja na elaboração de processos, na auditoria e manutenção da 

qualidade. 

  

Enfermeiro PACS 

I. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 

II. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções; 

III. Facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo para a organização da demanda referenciada; 

IV. Realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na comunidade; 

V. Solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

municipal ou do Distrito Federal, observadas as dispo lições legais da profissão; 

VI. Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação dos ACS;e 

VII. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS 

VIII. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 

riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejamento local; IX. Realizar o cuidado em saúde da população adscrito, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

X. Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local , bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 

gestão local; 

Xl. Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 

atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 

XII. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

XIII. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo; 

XIV. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços 

do sistema de saúde; 

  

Enfermeiro PSF 

1. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 

aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), 

em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; durante o tempo e frequência necessários de 

acordo com as necessidades de cada paciente; 

II. Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) aprova a Resolução n.° 195, 

de 18/02/97, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever 

medicações; 

III. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e 

IV. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

V. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF. 

VI. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 

riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejamento local; 

VII. Realizar o cuidado em saúde da população adscrito, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 
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VIII. Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 

gestão local; 

IX. Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 

atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 

X. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

Xl. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo; 

XII. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do 

sistema de saúde; 

  

Enfermeiro Ambulatorial 

I. Participar da criação e implementação dos instrumentos técnicos científicos para avaliar a assistência de enfermagem prestada; 

II. Inteirar-se das atividades de ensino da unidade, inclusive na definição de numero, indicação, acompanhamento e avaliação de estagiários, 

principalmente da área de enfermagem. 

III. Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões que envolvam a sua unidade. 

IV. Participar do planejamento, implantação e avaliação dos programas que possam concorrer para prestação da assistência de qualidade, enfatizando 

a relação custo/ benefício. 

V. Acompanhar a adaptação em serviço do pessoal da enfermagem sob sua responsabilidade. 

VI. Garantir a continuidade e qualidade da assistência nos turnos da manhã e tarde na unidade. 

VII. Avaliar a qualidade da assistência prestada por meio de instrumentos preestabelecido pela Diretoria Técnica de Enfermagem. 

VIII. Fazer escala diária e mensal de atividades da equipe, distribuindo o pessoal, avaliando necessidades e prioridades a serem atendidas, conforme 

critérios previamente estabelecidos. 

IX. Planejar, presidir, registrar, avaliar e participar das reuniões técnicas administrativas realizadas com a equipe de enfermagem e outras, dando 

ciência a Direção Técnica de Enfermagem. 

X. Planejar e executar ações de educação permanente, quando solicitado pelo Serviço de Educação Continuada e/ou de acordo com as necessidades 

da Unidade, desde que este seja comunicado e autorizado. 

Xl. Realizar consulta de enfermagem. 

Registrar ocorrências técnicas administrativas em cada turno de trabalho, de acordo com normas da Diretoria Técnica de Enfermagem 

XIII. Resolver intercorrências técnicas e administrativas ocorridas durante seu turno de trabalho 

XIV. Realizar atividades de consultoria, auditoria e assessoria quando solicitada com ciência da Direção Técnica de Enfermagem. 

XV. Participar de atividades multiprofissionais da instituição. 

XVI. Planejar a assistência e evoluir os clientes sob sua responsabilidade, seguindo normas da Diretoria Técnica de Enfermagem. 

XVII. Prestar e delegar assistência integral direta à pacientes graves e de risco e em situações de emergências. 

XVIII. Orientar e executar a realização de procedimentos de maior ou menor complexidade avaliando o desempenho da equipe. 

XIX. Registrar no prontuário eletrônico do paciente as atividades de enfermagem para fins da assistência, do ensino, da pesquisa e de faturamento. 

XX. Receber e promover a adaptação do cliente e familiares orientando-o quanto às normas da unidade, visando a colaboração no tratamento. 

XXI. Manter em ordem o posto de enfermagem, sala de procedimentos, sala de expurgo e demais consultórios do setor. 

XXII. Zelar pelo bom relacionamento da equipe de enfermagem e da equipe multiprofissional; 

XXIII.Manter os registros em perfeito estado de conservação e fazer cumprir o Regulamento do Hospital e o Regimento Interno da Diretoria 

  

Enfermeiro Atenção Básica 

I. Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes; 

II. Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de 

intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o 

planejamento e organização da agenda de trabalho compartilhado de todos os profissionais e recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo 

critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo patologias dificultando o acesso dos usuários; 

III. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade 

de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

IV. Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em 

vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências; 

V. Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita; 

VI. Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do município (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e 

outros espaços que comportem a ação planejada; 

VII. Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e 

coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários; 

VIII. Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão tais como a participação coletiva nos processos de gestão, a 

valorização, fomento a autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, o compromisso com a ambiência e com 

as condições de trabalho e cuidado, a constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais e organização do serviço em função 

delas, entre outras; 

IX. Participar do planejamento local de saúde assim como do monitoramento e a avaliação das ações na sua equipe, unidade e município; visando à 

readequação do processo de trabalho e do planejamento frente às necessidades, realidade, dificuldades e possibilidades analisadas; 

X. Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento deu ma atenção integral; 

XI. Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social; e 

XII. Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou 

impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com o menor frequência e menor necessidade de 

recursos de saúde e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de atenção domiciliar nos demais casos. 

  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

I. Desenvolver serviços voltados a área agrícola do Município. 

II. Desenvolver serviços de correção de solo, diagnosticar e apresentar possíveis soluções; 

III. Atuar na fiscalização de epidemias na área agrícola; 

IV. Desenvolver projetos de atuação e combate á desnutrição, atuando e especializando o pequeno produtor rural a desenvolver técnicas na produção 

de alimentos; 
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V. Exercer o devido controle e fiscalização em conjunto com autoridades estaduais e federais no combate a epidemias tanto na área agrícola como 

em doenças transmitidas pelos animais como; bovino, ovino,equino etc...; 

VI. Exercer atividades inerentes ao cargo. 

  

ENGENHEIRO CIVIL 

I. Desenvolver projetos complexos e simples na área da construção civil. 

II. Atuar na fiscalização das obras de construção civil dentro do município, verificando a segurança e construção em áreas de risco. 

III. Fiscalizar o fiel cumprimento dos projetos públicos, em construção dentro do município, quando em competência do município, quando em 

competência do Estado e do Governo Federal, se verificar alguma irregularidade que venha a comprometer a segurança dos cidadãos, denunciar as 

autoridades competentes, mediante documentos. 

IV. Desenvolver projetos econômicos que venha a atender a população de baixa renda. 

V. Exercer atividades inerentes ao cargo. 

  

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

I. Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo estudos e estabelecendo métodos e 

técnicas, para prevenir acidentes de trabalhos e doenças profissionais; 

II. Acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis contratadas pelo Ministério Público; 

III. Avaliar e emitir parecer sobre a situação das edificações, das reformas dos prédios próprios e locados e dos ambientes de trabalho no âmbito da 

Instituição; 

IV. Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços e ao identificá-las, determinar e analisar suas causas, estabelecendo plano de 

ações preventivas e corretivas; 

V. Desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e métodos de trabalho; 

VI. Acompanhar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente; 

VII. Planejar empreendimentos e atividades diversas e coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho; 

VIII. Emitir laudos na condição de assistente técnico e divulgar documentos técnicos como relatórios, mapas de risco e contratos; 

IX. Avaliar laudos técnicos e emitir pareceres e relatórios de atividades; 

X. Auxiliar na elaboração de projetos e convênios; 

XI. Acompanhar o Promotor de Justiça nas audiências judiciais e extrajudiciais; 

XII. Participar de reuniões, fóruns, grupos de trabalho, comissões, para as quais for designado; 

XIII. Realizar vistoria em empresas, visando instruir os procedimentos instaurados na Promotoria, objetivando o cumprimento de disposições legais 

e regulamentares, relacionadas à segurança e à medicina do trabalho; 

XIV. Desenvolver e aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 

máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador; 

XV. Proceder a orientação técnica quanto ao cumprimento do disposto nas Normas Regulamentadoras – NRs - e Códigos Sanitários aplicáveis às 

atividades funcionais executadas na Instituição, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho; 

XVI. Elaborar e propor as medidas necessárias visando a implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais no Ministério Público do 

Estado do Paraná; 

XVII. Assessorar a Instituição em assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho, examinando locais e condições de trabalho, instalações em 

geral e material, métodos e processos adotados pelo trabalhador, para determinar as necessidades no campo da prevenção de acidentes; 

XVIII. Inspecionar as unidades da Instituição e estabelecimentos fabris, comerciais e de outro gênero, verificando se existem riscos de incêndios, 

desmoronamentos ou outros perigos, para fornecer indicações quanto às precauções a serem tomadas; 

XIX. Promover a aplicação de dispositivos especiais de segurança, como óculos de proteção, cintos de segurança, vestuário especial, máscara e 

outros, determinando aspectos técnicos funcionais e demais características, para prevenir ou diminuir a possibilidade de acidentes; 

XX. Adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máquina ao homem e do homem à máquina, para proporcionar maior 

segurança ao trabalhador; 

XXI. Executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes, organizando palestras e divulgações nos meios de comunicação internos e 

externos, distribuindo publicações e outro material informativo, para conscientizar os trabalhadores e o público, em geral; 

XXII. Estudar as ocupações encontradas nos estabelecimentos de qualquer gênero, analisando suas características, para avaliar a insalubridade ou 

periculosidade de tarefas ou operações ligadas à execução do trabalho; 

XXIII. Realizar estudos sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais, consultando técnicos de diversos campos, bibliografia especializada, 

visitando fábricas e outros estabelecimentos, para determinar as causas desses acidentes e elaborar recomendações de segurança; 

XXIV. Prestar consultoria e assessoria técnica à direção da Instituição em todos os assuntos relacionados com a área; 

XXV. Executar outras atividades de sua competência que lhe forem atribuídas ou determinadas pelo seu superior. 

  

ESPECIALISTA ORIENTADOR EDUCACIONAL 

I. Contribui para o desenvolvimento pessoal do aluno, relacionamento com colegas, vivências familiares. 

II. Sugere programa de ação integrada entre pais, professores, orientadores educacionais que fortaleça a responsabilidade de todos na ação conjunta 

da educação. 

III. Ajuda a escola e a organizar e realizar a proposta pedagógica. 

IV. Desenvolver junto ao educando, crianças que, são um trabalho de adaptação dos mesmos no ambiente escolar conforme faixa etária. 

V. Trabalha em parceria com o professor para compreender o comportamento dos alunos e agir de maneira adequada em relação a eles focando 

animosidade com o mundo que cerca explorando a criatividade do educando. 

VI. Ouve, dialoga e dá orientações. 

VII. Propiciar atividades que favoreça a socialização tanto no contexto de mundo quanto em ambiente escolar influenciando confiança em si e nos 

outros. 

VIII. Interfere em assuntos que dizem respeito a livres escolhas explorando o desenvolvimento de suas aptidões e preferências na formação 

permanente no que diz respeito a valores, atitudes, emoções e sentimentos, sempre discutindo e analisando. 

IX. Observar o educando quanto às suas peculiaridades de comportamento e temperamento, com a cooperação dos profissionais da educação. 

X. uma reflexão contínua sobre a realidade que o cerca, incluindo ética, questões práticas, cuidados que fazem necessários como a educação sexual e 

a formação moral. Ter sempre presente em suas atividades os princípios que servem de suporte ao processo de orientação, levando-o a uma ação 

mais consistente e coerente. 

XI. Mobilizar os diferentes saberes dos profissionais que atuam na escola, para que a escola cumpra a sua função: que os alunos aprendam. 

XII. Orientadores Educacionais são antes de tudo, educadores, e a finalidade de toda e qualquer ação orientadora é educativa e comportamental. 

XIII. Orienta e executa trabalhos na área de Orientação Educacional. 
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ESPECIALISTA SUPERVISOR EDUCACIONAL 

I. Analisar em ação conjunta com os professores, as contradições existentes entre o fazer pedagógico e a proposta pedagógica. 

II. Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos Planos de Estudo e dos Regimentos Escolares. 

III. Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com outros profissionais da Educação e integrantes da 

Comunidade. 

IV. Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da 

educação. 

V. Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional. 

VI. Propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço. 

VII. Promover a integração e articulação de todo um currículo, afim de que o processo educativo se desenvolva de forma sistematizada integrada e 

articulada dentro de um trabalho em conjunto. 

VIII. Contribuições no planejamento, no acompanhamento, na coordenação, no controle, na elaboração da proposta pedagógica, na avaliação e, 

sobretudo no processo ensino aprendizagem. 

IX. Buscará sempre promover a participação de todos nos momentos do planejamento e discutir as diferentes formas de se encaminhar a 

aprendizagem do educando, através do diálogo buscando caminhos próprios na intervenção da qualidade do trabalho realizado pelo professor em sala 

de aula. 

X. Compete ao supervisor trabalhar junto com o corpo docente e discente, no sentido de tornar dinâmica a proposta pedagógica assumida e 

vivenciada por todos os participantes da escola. Todo o serviço de supervisão escolar deve ter desempenho participativo, articulando toda a escola de 

forma organizada em torno dos propósitos e da missão da escola. 

XI. Coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva na escola, oferecer orientação e assistência aos professores, bem como fornecer aos 

mesmos materiais e sugestões de novas metodologias para enriquecer a prática pedagógica. 

XII. Orientar os professores no planejamento e desenvolvimento dos conteúdos, bem como sugerir novas metodologias que os avaliem na prática 

pedagógica e aperfeiçoem seus métodos didáticos. 

XIII. Acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola e o trabalho do professor junto ao aluno auxiliando em situações adversas. 

XIV. Executa trabalhos na área de Supervisão Educacional. 

  

ESPECIALISTA PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

I. Colabora com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de 

seus papéis. 

II. Desenvolve trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das 

equipes e ao crescimento individual de seus integrantes. 

III. Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a 

prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o 

exercício da cidadania consciente. 

IV. Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, através de 

uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento. 

V. Planeja, executa e/ou participa de pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino-aprendizagem e conhecimento das características 

Psicossociais da clientela, visando a atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem como suas condições 

de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas 

educacionais completos, alternativos, ou complementares. 

VI. Participa do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que 

digam respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participa da constante avaliação 

e do redirecionamento dos planos, e praticas educacionais implementados. 

VII. Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que 

requeiram diagnostico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando 

sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade. 

VIII. Exerce funções de atendimento terapêutica em todas as dimensões escolares. 

IX. Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de Psicologia Educacional. 

  

ESPECIALISTA PSICOPEDAGOGO 

I. Colabora com a adequação, por parte dos educadores, no processo normal do aprendizado como na percepção de dificuldades (diagnóstico) e na 

interferência no planejamento das instituições e no trabalho de reeducação (terapia psicopedagógico). 

II. Assistir crianças ou adolescentes com problemas de aprendizagem, atuando na sua prevenção e diagnóstico. 

III. Desenvolver projetos buscando operar na prática individual e grupal a fim de aprimorar a percepção de si mesmo e do outro, enquanto se 

individual, social e cultural. 

IV. Realizar tarefas tipicamente psicopedagógicos, que implicam o trato com uma gama de conflitos presentes no cotidiano escolar, na demanda 

social e respectivos programas sociais. 

V. Diagnostica, orienta, atende em tratamento e investiga os problemas emergentes nos processos de aprendizagem. Esclarece os obstáculos que 

interferem para haver uma boa aprendizagem. Favorece o desenvolvimento de atitudes e processos de aprendizagem adequados. 

X. Realiza o diagnóstico-psicopedagógico, com especial ênfase nas possibilidades e perturbações da aprendizagem; esclarecimento e orientação 

daqueles que o consultam; a orientação de pais e professores, a orientação vocacional operativa em todos os níveis educativos. 

XI. Conduzir o educando a reinserir-se, reciclar-se numa escolaridade normal e saudável, de acordo com as possibilidades e interesses dela. 

XII. Orienta e executa trabalhos na área de Psicopedagogia Educacional. 

  

FARMACÊUTICO 

I. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos; 

II. Armazenamento, controle de estoque e distribuição dos medicamentos e correlatos; 

III. Adoção de sistema eficiente e seguro de distribuição de medicamentos aos pacientes internados e ambulatoriais; 

IV. Farmacotécnico fracionamento de doses; 

V. Controle de qualidade; 

VI. Estimular a implantação da farmácia clínica; 

VII. Preparo distribuição, dispensação e controle de medicamentos e produtos para a saúde; 

VIII. Assumir a coordenação técnica nas ações relacionadas à padronização, 

IX. Programação, seleção e aquisição de medicamentos, insumos, matérias-primas, 
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X. Produtos para a saúde e saneantes, buscando a qualidade e a otimização da terapia, Medicamentosa; 

XI. Participar de processos de qualificação e monitorização da qualidade de fornecedores de medicamentos, produtos para a saúde e saneantes; 

XII. Cumprir a legislação vigente relativa ao armazenamento, conservação, controle de estoque de medicamentos, produtos para a saúde, saneantes, 

insumos e matérias-primas, bem como as normas relacionadas com a distribuição e utilização dos mesmos; 

XIII. Estabelecer um sistema eficiente, eficaz e seguro de transporte e dispensação, com rastreabilidade, para pacientes em atendimento pré-

hospitalar, ambulatorial ou hospitalar, podendo implementar ações de atenção farmacêutica; 

XIV. Participar das decisões relativas à terapia medicamentosa, tais como protocolos clínicos, protocolos de utilização de medicamentos e 

prescrições; 

XV. Atuar junto à Central de Esterilização, na orientação de processos de desinfecção e esterilização de materiais, podendo inclusive ser o 

responsável pelo setor; 

XVI. Atuar junto ao setor de zeladoria hospitalar padronizando rotinas, orientando e capacitando pessoal para a utilização segura de saneantes e 

realização de limpeza e desinfecção de áreas, viaturas e ambulâncias; 

XVII. Realizar ações de farmacovigilância, tecnovigilância e hemovigilância no hospital e em outros serviços de saúde, notificando as suspeitas de 

reações adversas e queixas técnicas, às autoridades sanitárias competentes; 

XVIII. Promover ações de educação para o uso racional de medicamentos, produtos para a saúde e saneantes, aos demais membros da equipe de 

saúde; 

XIX. Realizar estudos e monitorar a utilização de medicamentos, produtos para a saúde e saneantes; 

XX. Desenvolver ações de gerenciamento de riscos hospitalares, como detecção de reações adversas a medicamentos; queixas técnicas; problemas 

com produtos para a saúde, saneantes, kits diagnósticos e equipamentos; 

XXI. Prevenir e/ou detectar erros no processo de utilização de medicamentos; 

XXII. Zelar pelo adequado gerenciamento dos resíduos resultantes das atividades técnicas desenvolvidas nos serviços de atendimento pré-hospitalar, 

na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, atendendo às normas sanitárias e de saúde ocupacional; 

XXIII. Realizar e manter registros das ações farmacêuticas, observando a legislação vigente; 

XXIV. Orientar e acompanhar, diretamente, auxiliares na realização de atividades nos serviços de farmácia hospitalar, treinando-os e capacitando-os 

para tal; sendo que a supervisão e/ou competência dessas atividades são de responsabilidade exclusiva do farmacêutico; 

XXV. Realizar outras atividades segundo a especificidade e a complexidade do hospital e os outros serviços de saúde; 

XXVI. Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente às atividades nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros 

serviços de saúde e relativas à assistência farmacêutica nos aspectos físicos e estruturais, considerando o perfil e a complexidade do serviço de saúde; 

XXVII. Buscar os meios necessários para o funcionamento dos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços 

de saúde, relacionados ao ambiente e aos recursos humanos, em conformidade com os parâmetros mínimos recomendáveis; 

XXVIII. Organizar, supervisionar e orientar tecnicamente, todos os setores que compõem os serviços de atendimento pré-hospitalar, farmácia 

hospitalar e outros serviços de saúde, de forma a assegurar o mínimo recomendável para o funcionamento harmonioso do estabelecimento de saúde, 

dentro da visão da integralidade do cuidado; 

XXIX. Incorporar sistemas informatizados para a gestão de estoques, desenvolvendo infraestrutura adequada à utilização de tecnologia da 

informação e de comunicação; 

XXX. Implantar Centro ou Serviço de Informação sobre Medicamentos; 

XXXI. Implantar ações de farmacovigilância para garantir o uso racional de medicamentos, adequadas ao nível de complexidade do serviço de 

saúde; 

XXXII. Instituir processos de avaliação de resultados, aplicando critérios e indicadores de qualidade, com foco em certificações de qualidade e 

acreditação hospitalar; 

XXXIII. Estimular a implantação e o desenvolvimento da Farmácia Clínica e da atenção Farmacêutica; 

XXXIV. Desenvolver práticas clínico-assistenciais que contribuam para a integralidade de cuidados; 

XXXV. Desenvolver atividades correlatas ao cargo. 

  

FISCAL TRIBUTÁRIO 

I. Conhecimentos, fluentes em informática; 

II. Lançar ou homologar tributos sejam mobiliários ou imobiliários, fiscalizar o cumprimento da legislação municipal, com relação a tributos 

administrados pela Secretaria de Fazenda, diligenciando, notificando, constituindo créditos tributários, lavrando autos de infração; 

III. Desenvolver serviços de fiscalização junto a estabelecimento comerciais, verificando atos de legalidades a exemplo de: Alvará de localização e 

funcionamento, ISSQN e IPTU; 

IV. Desenvolver atividades de Fiscalização fixas ou itinerantes visando coibir a sonegação de tributos municipais. 

V. Atuar em conjunto com as autoridades fiscais tributaria estadual, quando solicitado. 

VI. Fiscalizar construções civis ou comerciais; 

VII. Fiscalizar a arrecadação de tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais entidades, bem como 

verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; 

VIII. Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; 

IX. Elaborar planos de fiscalização, objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e preparando elementos 

necessários à execução da fiscalização externa; 

X. Fornecer elementos para o aperfeiçoamento dos manuais de fiscalização, identificando rotinas e procedimentos; 

XI. Efetuar perícias contábil-fiscais especializadas, realizando as diligências necessárias; 

XII. Intimar contribuintes a apresentar, em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização; 

XIII. Proceder à fiscalização de tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão e a fraude no pagamento de impostos; 

XIV. Dar parecer nos pedidos de isenção fiscal e recursos referentes aos valores tributados; 

XV. Fornecer elementos para a avaliação da produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 

XVI. Prestar, aos contribuintes, esclarecimentos fiscais em plantões fiscais ou através de meios de comunicação disponíveis. 

XVII. Desenvolver atividades correlatas. 

  

GUARDIÃO DO ABRIGO 

I. Atender às crianças; 

II. Prestar cuidados de higiene e alimentação às crianças; 

III. Conservar a higiene do ambiente de trabalho; 

IV. Zelar pela conservação dos materiais disponíveis; 

V. Providenciar a limpeza e higiene do local de trabalho; 

VI. Providenciar a limpeza e higiene pessoal das crianças abrigadas; 
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VII. Providenciar os pedidos dos materiais necessários ao atendimento das crianças nas atividades de rotina; 

VIII. Participar de eventos de capacitação sempre que necessário; 

IX. Desenvolver atividades correlatas. 

  

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 

I. Promover serviços de reparos em Mecânica, tais como diagnosticar, reparar e trocar peças em veículos e maquinas Pesadas tais como caminhões, 

tratores, moto-niveladoras, pás-carregadeiras, escavadeiras e outros; 

II. Efetuar manutenções urgentes, quando as maquinas e caminhões, vier apresentar problemas mecânicos em atividades no campo; 

III. Exercer atividades inerentes e especificas ao cargo. 

  

MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES 

I. Desenvolver serviços de reparo e Mecânica, tais como diagnosticar, reparar e trocar peças e veículos. 

II. Elaborar planos de manutenção, realizando manutenção em motores, sistemas e partes de veículos automotores; 

III. Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos; 

IV. Inspecionar, reparar, ajustar, montar, desmontar, socorrer todos os veículos à álcool, gasolina ou GNV,inclusive com injeção eletrônica; 

V. Exercer atividades inerentes ao cargo. 

  

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 

I. Realizar avaliação pré-operatória ambulatorial; 

II. Realizar visita pré anestésica; 

III. Auxiliar no transporte de pacientes graves para o Centro Cirúrgico, quando solicitado; 

IV. Indicar anestesia adequadamente conforme o procedimento cirúrgico e o estado físico do paciente; 

V. Realizar anestesia em diferentes especialidades cirúrgicas, conforme escala, incluindo cirurgias pediátricas e transplantes. 

VI. Transferir paciente para recuperação pós-anestésica, unidade de terapia intensiva ou outro local em que haja necessidade de acompanhamento de 

anestesiologista; 

VII. Preencher ficha de anestesia e demais documentos hospitalares relacionados à assistência anestesiológica ao paciente; 

VIII. Realizar rígido controle dos fármacos anestésicos utilizados; 

IX. Realizar plantões, conforme escala, incluindo finais de semana e plantões noturnos; 

X. Contribuir no treinamento prático de médicos residentes e alunos de graduação; 

Xl. Participar de atividades teóricas, teórico-práticas e práticas destinadas ao treinamento e educação continuada; 

XII. Cumprir ordens de serviço e regulamento da Instituição; 

XIII. Participar de treinamentos de pessoas; 

XIV. Coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento de estudantes e residentes, contribuindo para a integração 

docente assistencial (preceptoria); 

XV. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 

  

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

I.Realizar atendimento ambulatorial; 

Il. Participar dos programas de atendimento à populações atingidas por calamidades públicas; 

III. Integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e saneamento; 

IV. Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; 

V. Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; 

VI. Participar das atividades de apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; 

VII. Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; 

VIII. Participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico e que atendem os interesses da Instituição; 

IX. Fornecer dados estatísticos de suas atividades; 

X. Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; 

XI. Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local; 

XII. Prestar à clientela assistência médica especializada, através de: 

a. Diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias 

b. Educação sanitária; 

XIII. Opinar à respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua 

especialidade; 

XIV. Desempenhar outras atividades afins. 

  

MÉDICO DO TRABALHO 

I. Acompanhar, com suporte médico as ações dos PPRA e PCMSO; 

II. Realizar consultas e atendimentos médicos na área de medicina ocupacional. 

III. Implementar ações para promoção da saúde ocupacional. Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas, adotar medidas de precaução universal de biossegurança. 

IV. Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipóteses diagnósticas, solicitar exames complementares, interpretar dados de exame 

clínico e complementares, diagnosticar estado de saúde de clientes, discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com clientes, responsáveis e 

familiares. 

V. Realizar atendimentos de urgência e emergência e visitas domiciliares. 

VI. Planejar e prescrever tratamento aos clientes, praticar intervenções, receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos. 

VII. Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos servidores em especial aqueles expostos a maior risco de 

acidentes de trabalho ou de doenças profissionais. 

VIII. Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de vetores e zoonoses. 

IX. Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas higiênico-dietéticos e ministrar tratamentos preventivos. 

X. Realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da Instituição para mudança de atividade do servidor. 

XI. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em 

conjunto os riscos, as condições de trabalho, is fatores de insalubridade, de fadiga e outros. 

XII. Participar, conforme a política internada Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 

extensão. 
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XIII. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 

XIV. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

XV. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando- se de equipamentos e programas de informática. 

XVI. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

  

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

I. Desenvolver serviços de atendimento médicos a população; 

II. Solicitar a realização de exames médicos para diagnostico; 

III. Realizar intervenções cirúrgicas, e ou encaminhar a outro profissional de acordo com parecer medico; 

IV. Atuar nos mutirões de combate a epidemias, como interventor e orientador das medidas técnicas e cientificas para apresentação de soluções; 

V. Prestar primeiros socorros em casos e orientar seus auxiliares nos procedimentos primários; 

VI. Desenvolver estudos e técnicas cientifica para profilaxia de doenças, junto a comunidade respeitados as situações sócio-econômicas; 

VII. Apresentar palestras nas áreas de saúde básica e ou metodologia cientifica aos seus auxiliares, capacitando e preparando para um atendimento 

humanizado; 

VIII. Prestar atendimento de Urgência e Emergência como Ginecologista-Obstetra nas unidades de saúde do Município, a pacientes em demanda 

espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos; 

IX. Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; 

X. Integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; 

Xl. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área médica; 

XII. Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos no decorrer da 

execução de suas atividades de trabalho. 

XIII. Realizar partos e cirurgias; 

XIV. Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, conforme protocolos estabelecidos ou reconhecidos pela instituição, 

desenvolvendo ações que visem à proteção, promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; 

XV. Prestar atendimento médico e ambulatorial, a mulheres grávidas, solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando 

tratamento, acompanhando a evolução, e encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando necessário; 

XVI. Executar atividades médicas-sanitárias incluindo procedimentos cirúrgicos de pequeno porte; 

XVII. Participar de equipe multidisciprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando dados de morbidade, e mortalidade, verificando 

a situação de saúde das gestantes, para o estabelecimento de prioridades; 

XVIII. Participar de equipe multiprofissional, visando o planejamento, programação, execução e avaliação de atividades educativas e preventivas na 

área de saúde; 

XIX. Participar de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços, elaboração e adequação de protocolos, programas, normas 

e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; 

XX. Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos; 

XXI. Incentivar e assessorar o controle social em saúde; 

XXII. Ministrar palestras ou cursos quando solicitado; 

XXIII. Atuar como assistente técnico, em processos judiciais, quando solicitado; 

XXIV. Prestar atendimento ao cidadão, na sua área de atuação, quando solicitado; 

XXV. Participar de comissões e grupos de trabalho diversos sempre que solicitado; 

XXVI. Exercer atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 

XXVII. Desenvolver serviços inerentes ao cargo. 

  

MÉDICO ORTOPEDISTA 

I. Realizar atendimento na área de ortopedia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 

II. Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; 

III. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 

extensão; 

IV. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 

V. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

VI. campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 

VII. Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, 

da família e da população em geral; 

VIII. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas 

de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades 

sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; 

IX. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 

X. Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 

Xl. Efetuar a notificação compulsória de doenças; 

XII. Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser 

realizado; 

XIII. Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; 

XIV. Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e 

proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 

XV. Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem 

enfermidades; 

XVI. Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em caso clínicos mais complexos; 

XVII. Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 

XVIII. Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 

implementadas por equipe; 

XIX. Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 

Municipais; 

XX. Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; 
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