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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Farmacêutico/Bioquímico: 
1- Aviar, classificar e arquivar receitas; 
2- Registrar saída de medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro 
próprio; 
3- Apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em estoque; 
4- Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando periodicamente o balanço de 
entorpecentes e equiparados; 
5- Adquirir e controlar estoque de medicação clínica principalmente psiquiátrica de 
entorpecentes e equiparados; 
6- Cadastrar informações sobre unidades de distribuição de medicamentos e vacinas; 
7- Supervisionar e assessorar a análise física e química de embalagens, recipientes e 
invólucros dos medicamentos a fim de evitar que os mesmos alterem suas características 
farmacodinâmicas. 
8- Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre 
legislação e assistência farmacêutica a fim de servirem de subsídios para elaboração de 
ordens de serviços, portarias, pareceres e outros; 
9- Coordenar, supervisionar ou executar todas as etapas de realização dos trabalhos de 
análises clínicas, análises bromatológicas, ou determinações laboratoriais relacionadas 
com sua área de competência; 
10- Orientar, supervisionar e dar assistência aos técnicos e auxiliares de laboratório na 
execução de suas atividades; 
11- Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos de laboratório, bem como, 
orientar a sua correta utilização; 
12- Assinar todos os documentos elaborados nos laboratórios; 
13- Articular-se com a chefia da unidade, visando o bom desempenho das atividades 
laboratoriais, e o bom relacionamento de pessoal; 
14- Realizar nos laboratórios de análises clínicas especialidade de administração 
laboratorial, utilizando-se de todas as técnicas preconizadas pela administração de 
empresas e hospitais; 
15- Executar outras atividades semelhantes. 
16- Coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas às análises, 
bromatológicas e de medicamentos. 
17- Coordenar, supervisionar e executar a preparação de reativos, corantes, 
anticoagulantes, meios de cultura, soluções detergentes e outros produtos utilizados em 
laboratório. 
18- Coordenar e executar pesquisas, montagens e implantação de novos métodos de 
análise para determinações laboratoriais e produção de medicamentos. 
19- Orientar e supervisionar os técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório na 
execução de suas atividades. 
20- Coordenar e supervisionar a solicitação, recebimento e acondicionamento de 
materiais de uso no laboratório.  
21- Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos de laboratório, bem como, 
orientar a sua correta utilização. 
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22- Responsabilizar-se pelo arquivo de documentos e de registro de exames do setor. 
23- Coordenar e supervisionar a coleta, identificação e registro de materiais biológicos 
destinados a exames. 
24- Executar determinações laboratoriais pertinentes à parasitologia, urinálise, 
imunologia, bioquímica e microbiologia (bacteriológica, virologia e micologia). 
25- Executar determinações laboratoriais de água, bebidas, alimentos, aditivos, 
embalagens e resíduos, através, de análises físico-químicas, microscópicas e 
microbiológicas. 
26- Executar técnicas especializadas, tais como: cromatografia, eletroforese, análises 
radioquímicas, liofilização, congelamentos e produtos, imunofluorescências e outras. 
27- Coordenar e executar a preparação de produtos imunológicos destinados a análises, 
prevenção e tratamento de doenças. 
28- Coordenar, supervisionar, executar e responsabilizar-se pela produção, manipulação 
e análise de cosméticos, a fim de obter produtos de higiene e proteção. 
29- Efetuar o controle de qualidade de todas as técnicas, equipamentos e materiais 
utilizados nas análises laboratoriais e na produção de medicamentos. 
30- Emitir pareceres e laudos técnicos concernentes a resultados de análise laboratoriais 
e  de medicamentos. 
31- Planejar, coordenar, supervisionar e executar o treinamento de pessoal na área de 
competência. 
32- Articular-se com a chefia, visando o bom desempenho das atividades laboratoriais e o 
bom relacionamento de pessoal. 
33- Assinar documentos elaborados no laboratório. 
34- Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades laboratoriais inerentes à 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e serviços básicos de saúde. 
35- Participar de outras atividades específicas, relacionadas com planejamento, 
pesquisas, programas, levantamentos, comissões, normas e eventos científicos no campo 
da saúde pública. 
 
- Fonoaudióloga: 
Acompanhar o desenvolvimento dos pacientes na forma de expressão verbal; 
Desenvolver campanhas pelo uso adequado e correto da voz; Contribuir na identificação 
e correção de distorções na voz dos pacientes; Orientar os profissionais da saúde para os 
cuidados básicos para evitar problemas com a voz; e Desenvolver outras atividades 
inerentes à profissão. 
 
- Odontólogo(a) – PSF/ESF: 
1- Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos 
serviços odonto-sanitários do Programa de Saúde da Família -PSF. 
2- 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. 
3- Encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas 
necessidades odontológicas. 
4- Participar das atividades de vigilância epidemiológica. 
5- Examinar as condições buco-dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e  
tratamento indicado. 
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6- Fazer o encaminhamento à serviços ou entidades competentes dos casos que exijam 
tratamento especialização.  
7- Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população avaliando 
os resultados. 
8- Promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças da boca,  
esclarecendo à poluição métodos eficazes para evitá-las. 
9- Requisitar ao órgão competente todo material técnico administrativo. 
10- Prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil. 
11- Prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental. 
12- Coordenar e participar da assistência prestada às comunidades em situações de 
emergência e calamidade. 
13- Promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos preventivos e de 
controle. 
14- Propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de 
recursos humanos. 
15- Realizar e participar de  estudos e pesquisas direcionadas à área de saúde pública. 
16- Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 
agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 
17- Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o 
aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; 
18- Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior 
dinamização dos trabalhos  na sua área de atuação. 
19- Desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração sanitária. 
 
- Professor I – Educação Infantil, Professor II – Séries Iniciais, Professor III – Artes, 
Professor III – Educação Física e Professor III – Inglês: 
- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96; 
- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e 
habilidades metodológicas e didáticas; 
- Demonstrar profissionalismo e comprometimento; 
- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento; 
- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de 
Educação, comprometendo-se em integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e 
objetivos; 
- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto 
político-pedagógico da Unidade Escolar; 
- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 
relações que conduzam à aprendizagem; 
- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, 
de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação vigente; 
- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos 
fixados; 
- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a 
eficácia da ação educativa; 
- Manter com os colegas o espírito de colaboração; 
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- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, 
aperfeiçoamento e aprofundamento, conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 
- Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de 
classe, palestras e outras promoções convocadas pela direção da escola ou pela 
secretaria municipal de educação; 
- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; 
- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com dignidade; 
- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 
programação, freqüência e aproveitamento dos alunos; 
- Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos 
bens materiais; 
- Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua 
própria advertência; 
- Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando ocorrências à direção e 
ao serviço de orientação educacional; 
- Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e na legislação vigente. 


