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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Auxiliar de Odontólogo: 
Orientar os pacientes sobre higiene pessoal e bucal; 
Marcar consultas; 
Preencher e anotar as fichas clínicas; 
Manter em ordem o arquivo e o fichário; 
Auxiliar nos programas preventivos para controle da cárie dental; 
Proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico; 
Participar efetivamente da política de saúde do município; 
Através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; 
Proceder a limpeza, conservação e manutenção do ambiente de trabalho. 
Executar outras tarefas afins. 
 
- Enfermeiro: 
Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde. 
Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 
desenvolvidas pela Instituição. 
Formular normas e diretrizes específicas de enfermagem. 
Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na Instituição. 
Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem. 
Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais. 
Prestar assessoria quando solicitado. 
Desenvolver educação continuada de acordo com as necessidades identificadas. 
Promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem 
prestada. 
Participar do planejamento e prestar assistência em situações de emergência e de 
calamidade pública, quando solicitado. 
Elaborar e executar uma política de formação de Recursos Humanos de Enfermagem 
de acordo com as necessidades da Instituição. 
Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida. 
Fazer notificação de doenças transmissíveis. 
Participar das atividades de vigilância epidemiológica. 
Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do 
indivíduo, família e à comunidade de acordo com os programas estabelecidos pela 
Instituição. 
Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de 
promoção e prevenção da saúde. 
Participar de programas de saúde desenvolvidas pela comunidade. 
Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos 
epidemiológicos. 
Elaborar informes técnicos para divulgação. 
Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da 
Instituição em todos os níveis de atuação. 
Desempenhar outras funções afins. 
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- Odontólogo: 
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. 
 


