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ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  

 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

MÉDICO Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica 
ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado 
ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo 
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 
do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das 
atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu. 
ENFERMEIRO : Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo dentro das suas 
especialidades, de acordo com os fundamentos teóricos da enfermagem e com as diretrizes do SUS, preferencialmente em unidades de 
saúde da família; Participar de capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de acordo com as diretrizes 
do SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, pesquisas e outras 
atividades de saúde, articulando-se com as instituições para a implementação das ações, de acordo com as diretrizes do SUS/; Participar 
do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos; Integrar equipe 
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; 
Realizar procedimentos clínicos de enfermagem conforme protocolos do Município; - executar outras atribuições que forem designadas 
pelo responsável da unidade onde estiver lotado. 
MOTORISTA: Condução de veículos automotores compreendidos na habilitação exigida para tipo de veículo para o qual for designado, de 
acordo com a necessidade de treinamento e uso previstos no código de trânsito Brasileiro e regulamentos e normas do DETRAN;Recolher 
o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; Comunicar qualquer defeito porventura existente; Zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas, e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a 
calibração dos pneus; tratar os passageiros com respeito. 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Realizar a atenção em saúde bucalindividual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais;Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos;Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção 
da saúde bucal;Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Participar do treinamento 
e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde;Participar das ações educativas 
atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 
exceto na categoria de examinador; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;Realizar o acolhimento do 
paciente nos serviços de saúde bucal;Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-
dentista;Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;Inserir e distribuir 
no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 
cirurgião-dentista;Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  Desempenham atividades técnicas de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde e outros estabelecimentos de 
assistência médica do Município (Postos de Saúde e PSF); prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; 
organizam ambiente de trabalho dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos 
de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com equipe de saúde. 

FISIOTERAPEUTA : Diagnosticar através de levantamento os problemas de saúde que requeiram ações preventivas de deficiências e 

das necessidades de reabilitação em todas as fases de vida dos indivíduos, avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades 

físicas, valendo-se de técnicas específicas. 
PSICÓLOGO  SEMAS:  Promover Acolhida para as famílias; Escuta qualificada;Ação particularizada; Mediações dos processos grupais do 
Serviço sócio educativo com famílias;Acompanhamento e orientações para inclusão no CADUNICO;Orientação e encaminhamento à Rede 
sócio assistencial;Informação,comunicação, palestras sócio educativas;Proteção Pró Ativa por meio de visitas as famílias que estejam em 
situação de vulnerabilidade social;Cadastramento das famílias de crianças e adolescentes dos SCFV e Primeira Infância no 
SUAS;Acompanhamento e orientações para inclusão no CADUNICO;Acompanhamento a Grupos de Desenvolvimento 
Familiar;Acompanhamento familiar das famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF e outras funções correlatas. 

PSICOLOGO: Realizar atividades clínicas pertinentes e suas responsabilidades profissionais, criar em conjunto com as Equipes de 

Saúde da Família estratégia para abordar problemas vinculados a violência e abuso de álcool e outras drogas, desenvolver ações de 

mobilização de recursos comunitários buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas 

comunitárias. 

NUTRICIONISTA  : Elaborar em conjunto com as Equipes de Saúde da Família, rotinas de atenção nutricional e atendimento para 

doenças relacionadas a alimentação e nutrição, estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente, 

promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários. 
ASSISTENTE SOCIAL : Promover a acolhida; Escuta qualificada; Estudo Social; Cadastramento das famílias de crianças e adolescentes dos 
SCFV e Primeira Infância no SUAS; Realizar busca ativa, Visitas domiciliares, atendimento e encaminhamentos de Beneficiários do Benefício 
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se Prestação Continuada --BPC, ação particularizada; Acompanhamento e orientações para inclusão no CADUNICO;Avaliação e 
encaminhamentos para concessão de Benefícios Eventuais;Mediações dos processos grupais do Serviço sócio educativo com famílias; 
Acompanhamento familiar das famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF; Orientação e encaminhamento à Rede sócio 
assistencial; Promoção de Acesso a documentação pessoal; Formação e acompanhamento a Grupos de Desenvolvimento Familiar; 
Informação, comunicação, palestras sócio educativas; defesa de direitos dos usuários da Política de Assistência Social e outras correlatas. 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE : Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em 
saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS; estende, também, o acesso 
da população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania Possibilitar uma proposição 
qualitativa de suas ações e evidenciando um perfil profissional que concentra atividades na promoção da saúde, seja pela prevenção de 
doenças, seja pela mobilização de recursos e práticas sociais de promoção da vida e cidadania ou mesmo pela orientação de indivíduos, 
grupos e populações, com características de educação popular em saúde e acompanhamento de famílias. Os Agentes Comunitários de Saúde 
deverão servir de ligação entre a comunidade (micro área) e a Equipe da Estratégia da Saúde da Família. 
AGENTE DE ENDEMIAS : a) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; b) Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco á família; c) Participar ou promover ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas públicas que promovem a qualidade de vida; d) Desenvolver outras atividades 
pertinentes à função do Agente de Combate as Endemias determinada pelo Superior. e) Executar atividades de vigilância, prevenção e 
controle de doenças endêmicas e infectocontagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores; f) 
Utilizar substâncias químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal de saúde. g) Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 
cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. h) Participar de programa de treinamento, quando convocado. i) 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. j) Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
DIGITADOR: Digitar texto em micro computadores, acionando os dispositivos de comando, observando e controlando as etapas de 
programação dentro dos critérios definidos para gravar as informações documentadas pelo sistema de entrada de dados dos sistemas de 
informações utilizados;organizar documentos, inerentes aos sistemas de informações trabalhados, agrupando-os em lotes e nemerando-
os, para possibilitar maior segurança na execução do trabalho;Ajustar de forma sistemática a máquina, utilizando os dispositivos de dados, 
conforme programação recdebida, para possibilitar a gravação e impressão;Efetuar cópia(s) de segurança dos arquivos, conforme 
procedimentos previamente definidos;Imprimir e entregar listagens para conferência e/ou relatórios para consulta;Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ORIENTADOR  SOCIAL: Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior 
da equipe de referência do CRAS;Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de 
referência do CRAS, identificando e encaminhando casos para à famílias ou para acompanhamento individualizado;Participação de 
reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS;Participação das atividades 
de capacitação da equipe de referência do CRAS; realização de visitas domiciliares, entre outras ações correlatas; 

 


