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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Agente de Combate às Endemias: 
1 – Executar procedimentos de combate a endemias de acordo com as normas técnicas; 
2 – Participar de ações de combate a endemias desenvolvidas na comunidade; 
3 –Participar das atividades de vigilância epidemiológica; 
4 –Participar da prestação de assistência a comunidade em situações de calamidade e 
emergência; 
5 – Efetuar visitas a estabelecimentos do Município; 
6 – Solicitar material de consumo e permanente, necessários às suas atividades; 
7 – Realizar os registros das atividades executadas em formulários próprios; 
8 - Visita em estabelecimentos comerciais a título de orientação de intimação e infração; 
9 - Coletas de amostras de água e outros materiais para análise laboratorial; 
10-Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe; 
11 - Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
12- Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 
agravos, 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; 
13- Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;  
14- Realizar inspeções em armadilhas; 
15-Inspeçoes em pontos estratégicos definidos; 
16-Realização de investigação de denúncias de recipientes que acumulam água quando 
necessário; 
17- Atividade de pesquisa vetorial; 
18- Desenvolver atividades conjuntas com a vigilância sanitária; 
19– Executar outras tarefas afins conforme necessidade da administração. 
 
- Agente Comunitário de Saúde: 
1 - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
2 - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 
3 - Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe; 
4 - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
5 - Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
6 - 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, 
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principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 
7 - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e 
8 - Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção 
e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 
2002. 
9 – Executar outras tarefas afins. 
 
- Técnico em Enfermagem: 
1 – Realizar atendimentos ambulatoriais; 
2 – Participar de programas de Saúde Pública; 
3 – Realizar as demais tarefas atinentes a função. 
 
- Professor de Língua Estrangeira Moderna/Inglês: 
• Ministrar as aulas e efetivação do processo ensino-aprendizagem e o Projeto Pedagó-
gico da Unidade Escolar; 

• Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de re-
lações que conduzam à aprendizagem; 

• Elaborar programas, planos de cursos e planos de aula no que for de sua competência, 
de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação pertinente; 

• Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender as diferen-
ças individuais; 

• Promover recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoa-
mento e aprofundamento, conforme exigências dos diagnósticos de avaliações; 

• Participar e/ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; 

• Acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar as ocorrências à Direção ou 
ao Serviço de Orientação Educacional; 

• Desempenhar outras tarefas relativas à docência, incumbidas pela Secretaria Municipal 
da Educação; 
 
 


