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Anexo II – Atribuições 
 

MÉDICO PLANTONISTA 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a atender de forma emergencial e 
curativa a população dentro de sua área de formação no Pronto Socorro do Município e executa demais 
atividades afins. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; 
Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Encaminhar pacientes para 
atendimento especializado quando for o caso; Fazer a verificação de óbitos; Responsabilizar-se pelo 
controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas 
correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CLÍNICO GERAL) 

Descrição Sumária:- realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases 
do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Descrição Detalhada: 
Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar atividades de demanda espontânea e 
programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências 
clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela 
referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USF. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 

MÉDICO PEDIATRA 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos 
de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 
doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes 
para atendimento especializado quando for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de 
pessoal pela prefeitura; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade de forma a 
desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de 
atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede 
municipal de ensino; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; Participar do desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; Fazer a verificação 
de óbitos; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição; Executar outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. Especialidade Médico 
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Pediatra: Atribuições típicas: Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; dar atendimento geral 
de pediatria; Efetuar procedimentos cirúrgicos como: suturas, drenagem de abscessos; Dar orientação 
sobre profilaxia, higiene, puericultura e vacinação; Encaminhar casos graves para atendimento hospitalar 
e/ou ambulatorial; Orientar gestantes principalmente sobre o aleitamento materno e seus benefícios; 
Interagir em programas de saúde materno-infantil e puericultura; Executar outras tarefas correlatas, 
determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos 
de saúde, escolas c creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 
doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Encaminhar pacientes 
para atendimento especializado quando for o caso; Fazer exames médicos necessários à admissão de 
pessoal pela prefeitura; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade de forma a 
desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de 
atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede 
municipal de ensino; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; Participar do desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; Fazer a verificação 
de óbitos; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição; Executar outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. Especialidade Médico 
Psiquiatra: Atribuições típicas: Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; Prestar atendimento 
médico ambulatorial na área de psiquiatria; Realizar consultas a pacientes emocionais e psíquicos; Prestar 
atendimentos a ex-viciados em drogas; Avaliar o grau de desequilíbrio emocional dos pacientes e 
transcrever tratamentos com medicamentos controlados ou até mesmo dependendo do caso, solicitando a 
internação em hospitais psiquiátricos; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior 
imediato. 
 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos 
de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 
doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Encaminhar pacientes 
para atendimento especializado quando for o caso; Fazer exames médicos necessários à admissão de 
pessoal pela prefeitura; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade de forma a 
desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de 
atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede 
municipal de ensino; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; Participar do desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; Fazer a verificação 
de óbitos; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. Especialidade Médico 
Dermatologista: Atribuições típicas: Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; Prestar 
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atendimento médico ambulatorial na área de dermatologia; Cuida das afecções hipertróficas e atróficas da 
pele; Realizar exames preventivos de câncer de pele; Efetuar coleta de material para biópsia; Executar 
outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO VASCULAR 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos 
de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 
doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Encaminhar pacientes 
para atendimentos especializados quando for o caso; Fazer exames médicos necessários à admissão de 
pessoal pela prefeitura; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade de forma 
a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de 
atendimento médico preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede 
municipal de ensino; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; Participar do desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; Fazer a verificação 
de óbitos; Responsabilizar se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. Especialidade 
Vascular: Atribuições típicas: exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; Prestar atendimento 
médico ambulatorial na área de médica vascular; Atuar no tratamento cirúrgico de doenças das artérias, 
veias e vasos linfáticos. Atuar junto à Angiologia, especialidade responsável pelo estudo clínico dessas 
doenças. Encarregar-se do estudo, diagnóstico e tratamento clínico das doenças vasculares; Executar 
tratamento clínico em ações para promoção, prevenção, recuperação da saúde através de alterações dos 
hábitos de vida, medicamentos e exercícios físicos usualmente. Atuar no diagnóstico, estudo e tratamento 
cirúrgico das enfermidades dos vasos, com tratamento cirúrgico podendo ser da forma convencional; 
Cirurgia através de incisões ou por dentro dos vasos; Cirurgia endovascular; Executar outras tarefas 
correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES 

Docência no Ensino Fundamental em classes dos anos finais, incluindo entre outras, as seguintes 
atribuições: Exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 
participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas 
e selecionando conteúdos. Preparar aulas, pesquisando, selecionando materiais e informações. Cumprir 
plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola. Promover a educação dos (as) alunos (as) por 
intermédio dos componentes curriculares inerentes à área de conhecimento da disciplina. Planejar cursos, 
aulas e atividades escolares. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. Registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico. Desenvolver atividades de estudo. Participar das atividades 
educacionais e comunitárias da escola: para o desenvolvimento das atividades e mobilizando um conjunto 
de capacidades comunicativas. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento. Cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidas. Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à 
plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais. Outras tarefas correlatas. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Docência no Ensino Fundamental em classes dos anos finais, incluindo entre outras, as seguintes 
atribuições: Exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 
participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas 
e selecionando conteúdos. Preparar aulas, pesquisando, selecionando materiais e informações. Cumprir 
plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola. Promover a educação dos (as) alunos (as) por 
intermédio dos componentes curriculares inerentes à área de conhecimento da disciplina. Planejar cursos, 
aulas e atividades escolares. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. Registrar 
práticas escolares de caráter pedagógico. Desenvolver atividades de estudo. Participar das atividades 
educacionais e comunitárias da escola: para o desenvolvimento das atividades e mobilizando um conjunto 
de capacidades comunicativas. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento. Cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidas. Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à 
plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais. Outras tarefas correlatas. 
 

AGENTE DE VETORES 

Descrição Sumária: Tem como atribuição geral o exercício de atividade de vigilância, prevenção e controle 
de doenças endémicas e infectocontagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de 
endemias e seus vetores e, se for o caso, fazendo o uso de substâncias químicas abrangendo de atividades 
de execução de programas de saúde desenvolvidas segundo as diretrizes. Atua com Saúde Pública 
exercendo atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, como dengue, malária, leptospirose, 
leishmaniose, esquistossomose, chagas, raiva humana, entre outras, relacionadas com fatores ambientais 
de risco biológicos e não biológicos - lixo em locais inapropriados, água limpa acondicionada em depósitos, 
contaminantes ambientais, esgoto a céu aberto, desmatamento, etc. O Agente de Vetores tem como 
atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor. Executa atividades de 
grande complexidade que envolve planejamento, e execução de trabalhos relacionados com os processos 
do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, de acordo com as necessidades do gestor municipal e do perfil 
epidemiológico de cada territorialidade. Avaliar as condições e problemas de saúde; coletar dados de saúde 
através de registro de rotina; vigilância epidemiológica e levantamento; produzir informações de saúde 
através da análise de dados; interpretar e divulgar informações de saúde; realizar visitas domiciliares 
periodicamente, conforme protocolos; realizar apreensão de animais vadios em perímetro urbano; realizar 
o controle de zoonoses; trabalhar sempre utilizando os equipamentos de proteção individual; zelar pelo 
ambiente de trabalho; agir com orientação do enfermeiro, médico e/ou veterinário. Dentre outras 
atividades afins. 
 

SUPERVISOR DE AGENTE DE VETORES 

Descrição Sumária: Tem como atribuição geral o exercício de supervisionar as atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças endémicas e infectocontagiosas e promoção da saúde, mediante ações de 
vigilância de endemias e seus vetores e, se for o caso, fazendo o uso de substâncias químicas abrangendo 
de atividades de execução de programas de saúde desenvolvidas segundo as diretrizes do SUS. Atua com 
Saúde Pública exercendo atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, como dengue, malária, 
leptospirose, leishmaniose, esquistossomose, chagas, raiva humana, entre outras, relacionadas com fatores 
ambientais de risco biológicos e não biológicos - lixo em locais inapropriados, água limpa acondicionada em 
depósitos, contaminantes ambientais, esgoto a céu aberto, desmatamento, etc. O Supervisor de Agente de 
Vetores tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Executa atividades de 
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grande complexidade que envolve planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos 
relacionados com os processos do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, de acordo com as necessidades 
do gestor municipal e do perfil epidemiológico de cada territorialidade. Avaliar as condições e problemas 
de saúde; coletar dados de saúde através de registro de rotina; vigilância epidemiológica e levantamento; 
produzir informações de saúde através da análise de dados; interpretar e divulgar informações de saúde; 
realizar visitas domiciliares periodicamente, conforme protocolos; realizar apreensão de animais vadios em 
perímetro urbano; realizar o controle de zoonoses; trabalhar sempre utilizando os equipamentos de 
proteção individual; zelar pelo ambiente de trabalho; agir com orientação do enfermeiro, médico e/ou 
veterinário. Dentre outras atividades afins. 
 

NUTRICIONISTA 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a planejar, coordenar, e supervisionar 
serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências nutricionais da 
comunidade para elaboração de cardápios específicos. Descrição Detalhada: Controlar a estocagem, 
preparação, conservação e distribuição dos alimentos; Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da 
área; Ministrar cursos de treinamentos para servidores da área; Participar da seleção de funcionários para 
o cargo de cozinheiros e serventes; Auxiliar a comissão de licitação na escolha de produtos com melhor 
relação custo/benefício; Comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com autorização do órgão 
competente; Fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos 
alimentos pelos comensais para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; Elaborar cardápios 
em geral; Desenvolver programas de educação alimentar; Desenvolver e apresentar estudos técnicos para 
a melhoria dos serviços; Estabelecer como rotina diária a degustação de alimentos; Proceder a visitas 
técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; Manter reuniões com pais de 
alunos para orientação nutricional; Monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias de 
alimentação enviada aos escolares; Realizar a organização de cardápios, compras e designação de 
funcionários para eventos especiais; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior 
imediato. 
 

FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a supervisionar, coordenar, controlar, 
fiscalizar e distribuir os serviços prestados pela municipalidade referente à limpeza e conservação de ruas, 
avenidas, galerias e bocas de lobo, parques e jardins e demais logradouros. Descrição Detalhada: 
Supervisionar, orientar os serviços de limpeza pública; Conservar ruas, avenidas, galerias, bocas de lobo, 
parques e jardins, drenagens; Coordenar o carregamento, retirada de entulhos das vias públicas; Zelar pela 
segurança e cumprimento da ordem; Exigir disciplina e assiduidade dos servidores externos; Fiscalizar a 
conservação de equipamentos e materiais; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das 
atribuições típicas da classe; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais 
colocados à sua disposição; executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 

AUXILIAR DO SETOR DE LICITAÇÃO E DESPESAS 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a auxiliar na elaboração de pareceres 
nos campos da administração municipal na área de Licitação e Despesas. Descrição Detalhada: Auxiliar na 
elaboração de cartas convites, cotação de preços, empenhos, requisições e outros próprios do Setor; 
Participar do preparo de estudos diversos nos serviços de Licitação e Despesas, abrangendo a apreciação da 
sistemática em vigor ou algum projeto alternativo; Fazer cálculos, datilografar documentos e preencher 
planilhas; Colaborar nas informações dos processos administrativos, cumprindo os prazos determinados, 
bem como os mantendo em ordem numérica de páginas, limpos e respeitando a ordem de tramitação; 
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Operar micros e terminais de computadores; Possuir conhecimentos dos sistemas operacionais e software, 
redatores de texto, banco de dados e planilhas eletrônicas; Coletar dados diversos, consultando 
documentos, transcrições, arquivos, fichários e efetuando cálculos com auxílio de máquinas de calcular 
para obter as informações necessárias; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior 
imediato. 

 
ASSISTENTE TÉCNICO SETOR DE PESSOAL 

Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a auxiliar a executar os serviços de 

atendimento ao pessoal e seus familiares, confecção de documentos. Descrição Detalhada: Auxiliar na 

elaboração de contratos de trabalhos quando solicitados pelo Executivo; Auxiliar na elaboração de planilhas 

de inclusão, exclusão e alteração de pessoal; Auxiliar na elaboração da RAIS, DIRF, DARF e GEFIP; Auxiliar na 

elaboração de folhas de pagamentos e mapas para empenho; Auxiliar na elaboração de prestação de 

contas de movimentação de pessoal para o Tribunal de Contas e Câmara Municipal; Auxiliar na elaboração 

mensal de movimentação de pessoal para o Ministério do Trabalho; Auxiliar na elaboração de empenhos 

dos encargos sociais (INSS, FGTS, seguros, planos de saúde etc.; Auxiliar na elaboração de acidente de 

trabalho, afastamentos, aposentadorias pelo INSS, férias etc.). Auxiliar na elaboração de sinistro de morte 

junto às seguradoras; Auxiliar na elaboração do cadastro dos servidores junto ao PASEP e no FGTS; Auxiliar 

na expedição de guias de consultas; Auxiliar na elaboração de certidões de tempo de serviços quando 

solicitadas; Auxiliar na elaboração e preparação de rescisões contratuais; Atender ao público dando-lhe a 

informações pertinentes; Fazer cálculos, datilografar documentos e preencher planilhas; Colaborar nas 

informações dos processos administrativos, cumprindo os prazos determinados, bem como os mantendo 

em ordem numérica de páginas, limpos e respeitando a ordem de tramitação; Operar micros e terminais de 

computadores; Possuir conhecimentos dos sistemas operacionais e software, redatores de texto, banco de 

dados e planilhas eletrônicas; Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos, 

fichários e efetuando cálculos com auxílio de máquinas de calcular para obter as informações necessárias; 

Auxiliar na preparação da prestação de contas para o Tribunal; Responsabilizar-se pelo controle e utilização 

de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas correlatas, determinadas 

pelo superior imediato. 

 

 

 


