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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Nutricionista (20 hs.): 
• Proceder ao Planejamento, coordenação e supervisão de programas e ou serviços de nutrição nas 

áreas de educação, do trabalho e saúde, entre outros;  

• Realizar análise de carências nutricionais / alimentares além do aproveitamento conveniente de 

recursos dietéticos dos alunos, zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela 

preservação e conservação de materiais e equipamentos de trabalho;  

• Cumprir o código de ética profissional; participar efetivamente da política de alimentação 

escolar no município através de programas implantados pela secretaria municipal da Educação;  

• Planejar serviços e programas de nutrição na rede municipal de educação de acordo com as 

necessidades nutricionais das crianças;  

• Organizar cardápios e elaborar dietas para a merenda escolar; receber e fiscalizar a qualidade dos 

produtos que compõe a merenda escolar;  

• Desempenhar outras tarefas afins de acordo com a necessidade da Administração pública.  

 
- Odontólogo (40 hs.): 
• Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços odonto-

sanitários.  

• Aplicar as normas técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária a fim de que sejam 

integralmente cumpridas da maneira prevista ou na forma de adaptação que mais convenha aos 

interesses e necessidades do serviço.  

• Encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas 

necessidades odontológicas.  

• Examinar as condições buco-dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e tratamento 

indicado.  

• Fazer o encaminhamento à serviços ou entidades competentes dos casos que exijam tratamento 

especialização.  

• Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população avaliando os 

resultados.  

• Promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo 

à poluição métodos eficazes para evitá-las.  

• Requisitar ao órgão competente todo material técnico administrativo.  

• Prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil.  

• Prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental.  

• Coordenar e participar da assistência prestada às comunidades em situações de emergência e 

calamidade.  

• Promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos preventivos e de controle.  

• Propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de recursos humanos.  

• Realizar e participar de estudos e pesquisas direcionadas à área de saúde pública.  

• Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos 

trabalhos na sua área de atuação.  

• Desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração sanitária.  


