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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, 

programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, 

habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentre outras atividades correlatas a função.  
 
 
 
 
 

FISIOTERAPEUTA 
 

Participação nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas Unidades de Saúde quanto na 
comunidade; participação nas ações de controle social; participação junto à equipe de saúde de capacitação de 
recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução de serviços, programas ou projetos na área de 
fisioterapia; participação nas ações que visem a implementação, efetivação e consolidação dos princípios, normas e 
diretrizes do SUS, além de outras atividades prevista no padrão funcional de cada posto de trabalho, conforme ato de 
regulamentação do Secretário Municipal de Saúde; executar outras atividades correlatas, determinadas pelo superior 
imediato. 
 
 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

Acompanha os serviços de Enfermagem nas unidades de saúde. Auxilia no atendimento dos pacientes. Auxilia na 
elaboração do plano de Enfermagem. Participa de programas existentes no departo de saúde. Acompanha pacientes 
aos hospitais. Mantém a assepsia dos equipamentos e materiais. Conhecer integralmente todos os equipamentos, 
materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos. Estabelece contato 
radiofônico, ou telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações. Procede aos gestos básicos de 
suporte à vida. Procede a imobilização e transporte de vítimas. Realiza medidas de reanimação cardiorrespiratória 
básica. Identifica todos os tipos de matérias existentes nos veículos de socorro e suas utilidades. Comparece, atuando 
ética e dignamente ao seu local de trabalho, conforme escala de serviços predeterminada. Cumpri com pontualidade 
seus horários de chegada aos plantões determinados. Utiliza-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, 
aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão. Acata e respeita as rotinas estabelecidas. 
Participa das reuniões convocadas pela direção. Participa das comissões de estudos e de trabalho, quando requisitado 
pela direção técnica. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapida-los ou conspirar contra 
os mesmos. Acatar as deliberações da direção técnica. E demais funções correlatas. 
 
 


