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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

Atua com atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 
Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção 
básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de 
informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal. 
Atender as pessoas em comunidade; realizar visitas domiciliares; realizar o cadastro das famílias; realizar o 
acompanhamento das micro-áreas de risco; orientar a famílias e a comunidade para prevenção e controle 
de doenças; agendar as visitas da equipe do PSF; quando necessário; alimentar o sistema da atenção básica 
em saúde; agendar consultas; desempenhar tarefas afins. 

ENFERMEIRA PADRÃO: 

Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar serviços de Enfermagem; Realizar cuidados diretos 
de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; Executar as ações de assistência integral a criança, mulher, adolescente, adulto e 
idoso; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde da Família (USF), levando em 
conta as reais necessidades de saúde da população atendida; Aliar atuação clínica à prática de saúde 
coletiva; Supervisionar e executar ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde e auxiliares 
de enfermagem, com vistas ao desempenho das funções; Realizar atividades correspondentes às áreas 
prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional de Assistência Básica (NOAS) 
de 2002; Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar 
participação da comunidade em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações 
e grupos específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para 
controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do 
trabalhador; participar da elaboração de projetos e políticas de saúde; Trabalhar em equipe; demonstrar 
capacidade de liderança; demonstrar habilidade para negociação; Executar outras tarefas afins de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
MOTORISTA: 

Conduzir veículos automotores da administração destinados ao transporte de estudantes do município, 
pacientes em situação de emergência e pacientes para tratamento fora do domicílio; transportar material 
do município para locais determinados pelo Chefe imediato; possuir cursos específicos para condução de 
veículos que exijam capacitação, dirigir caminhões, ônibus, veículos de passeio e recolher o veículo à 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 
existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; promover abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; bem como calibração dos pneus; promover a limpeza do veículo; participação de 
cursos de aperfeiçoamento profissional; dentre outras atividades pertinentes ao cargo. 
 
PROFESSOR PEB I: 

Regência de aula; Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
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comunidade; Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino e aprendizagem; Outras tarefas pertinentes ao cargo. 
 
PROFESSOR PEB II (TODOS): 

Regência de aula; Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
comunidade; Realizar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino e aprendizagem; Outras tarefas pertinentes ao cargo. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 

Assessoramento nas diversas áreas da competência da medicina veterinária. Prestar assessoramento 
técnico. Estimular o desenvolvimento das criações existentes no Município. Planejar e desenvolver 
campanhas de serviços de fomento. Realizar atividades de clínica e cirurgia veterinária. Estudar e 
desenvolver métodos alternativos de assistência técnica aos produtores do Município. Inspecionar e atestar 
o estado de sanidade de produtos de origem animal. Atender às questões legais de higiene dos alimentos e 
de combate de zoonoses. Realizar vacinação nos animais e orientar na profilaxia de zoonoses. Realizar 
campanhas de conscientização para controle de doenças animais e zoonoses; executar tarefas afins. 
 
 


