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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população abrangida pela USF, considerando as características e as
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou
coletividade;
Trabalhar com a discrição de famílias em base geográfica definida, a micro
área;
Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações
educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção das doenças, de
acordo com o planejamento da equipe.
Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos
sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela
equipe.
Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social;
Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva;
Realizar mapeamento;
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
Identificar indivíduos e famílias expostas a situações de risco;
Identificar áreas de risco;
Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as
e
ate
agendando
consultas,
exames
e
atendimento
odontológico quando necessário;
Realizar ações e atividades, no nível de sua competência, nas áreas
prioritárias da Atenção Básica;
Realizar por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as
famílias sob sua responsabilidade;
Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe sobre a
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de
risco;
Desenvolver ações de educação e vigilância com ênfase na promoção da saúde
e na prevenção de doenças;
Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;
Identificar parceiros e recursos evidentes na comunidade, que possam ser
potencializados pelas equipes;
Participar em caráter excepcional de campanhas de controle de endemias e
epidemias, mediante convocação do setor responsável;
Atender às normas de higiene e segurança do trabalho;
Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
ASSISTENTE SOCIAL:
Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares que executam trabalho
variado de assistência social;
Fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas
ou famílias desajustadas;
Elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos
adequados à recuperação de menores e pessoas desajustadas,
Encaminhar a creches, asilos, educandários, clinica especializadas e outras
entidades de assistência social interessados que necessitem de amparo
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promovendo para esse fim, internamentos, transferências e concessão de
subsídios,
Manter
intercâmbio
com
estabelecimentos
congêneres,
oficiais
ou
particulares, com os quais haja convenio para interpretação dos problemas
de menores internados e agressos, e para estudo de assuntos relacionados
com a assistência social,
Organizar e controlar fichário de instituições e pessoas que cooperam para
a solução de problemas de assistência social,
Redigir relatórios das atividades executadas e informar processos e papeis
diversos,
Desempenhar tarefas afins
ESCOLARIDADE MÍNIMA ENSINO SUPERIOR COMPLETO HABILITADO
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO:
Redigir correspondência e expedientes de rotina, geralmente padronizados,
Examinar processos e papeis avulsos e dar informações sumárias,
Fazer e conferir cálculos aritméticos segundo critérios já definidos,
Escriturar livros e fichas, e fazer sínteses de assuntos,
Preencher guias, requisições, conhecimentos e outros impressos,
Selecionar, classificar e arquivar documentos, conferir serviços executados
na unidade,
Fazer pesquisas e levantamentos de dados destinados a instruir processos,
organizar
quadros
demonstrativos,
relatórios,
balancetes
e
estudos
diversos,
Participar de trabalhos relacionados com a organização de serviços de
escritório que envolvam conhecimento das atribuições da unidade,
Executar trabalhos de datilografia e digitação,
Atender o publico em geral,
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR DE FARMÁCIA:
Colocar etiquetas nos remédios produtos e outros preparos farmacêuticos,
pregando-as
com
cola
ou
fita
adesiva,
para
possibilitar
melhor
identificação,
Armazenar os produtos, desempacotando-os e dispondo-os ordenadamente para
facilitar a manipulação e controle dos mesmos,
Abastecer as prateleiras com os produtos, repondo o estoque quando
necessário, para permitir o rápido e permanente atendimento aos fregueses,
Zelar pela limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho,
tirando o pó, varrendo-as e conservando-as, para mantê-las em boas
condições de aparência e uso.
Limpar frascos, provetas e outros instrumentos, esterilizando-os antes e
depois do manuseio, para assegurar a pureza dos produtos e evitar a mistura
de substâncias.
Atender as pessoas, verificando receitas, embrulhando e entregando os
produtos, para satisfazer-lhe os pedidos,
Registrar os produtos e controlar os estoques,
Arquivar receitas e guias de requisição de medicamentos,
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
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AUXIIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
Fiscalizar obras de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial,
Fiscalizar estabelecimentos comerciais, de serviços e lazer,
Desenvolver estudos, projetos e planos destinados às ações de saúde publica
e ao planejamento sanitário do Município,
Executar estudos em assuntos inerentes ao saneamento básico,
Elaborar relatório sobre matéria relacionada com sua área, interpretando e
aplicando leis e regulamentos,
Elaborar pequenos projetos de sistema de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e de drenagem pluvial,
Elaborar pequenos projetos de sistema de limpeza urbana e coleta de lixo,
Planejar as atividades de educação sanitária a serem executadas pela
unidade,
Orientar o pessoal de unidade sanitária incumbindo do desenvolvimento de
programa educativo, destinado a profilaxia das doenças transmissíveis, ao
seu tratamento, á aplicação de cuidados de higiene pré-natal e infantil e
de normas sanitárias,
Incentivar o trabalho educativo, através de pequenos grupos, de lideres e
de comunidades,
Encarregar-se do controle e distribuição de material impresso,
Participar de campanhas de vacinação quanto a divulgação e outros aspectos
educativos,
Participar da compilação, análise e interpretação estatística dos sados que
se relacionam com o desenvolvimento e as necessidades dos serviços de
educação sanitária,
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
COORDENADOR DO CRAS:
Coordenar e supervisionar as ações, mantendo o diálogo e a participação dos
profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no programa e
pela rede prestadora de serviços;
Organizar o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e
desligamento das famílias;
Definir com os profissionais os meios de trabalho a serem realizados com as
famílias, grupos e comunidade;
Realizar reuniões periódicas com os profissionais do programa e com
representantes da rede prestadora de serviços; desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
COVEIRO:
Zelar, capinar, cultivar e aguar as plantas de todas as áreas pertencentes
ao cemitério;
Realizar serviços de jardinagem no cemitério;
Realizar a pintura de túmulos e muros do cemitério;
Preparar as sepulturas, mediante autorização oficial;
Zelar pela manutenção da limpeza das demais dependências do cemitério;
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO RIO ABAIXO – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVONº 001/2018

ENFERMEIRO:
Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares de
clinica medica, referentes a enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e
distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes,
Verificar temperatura, pulso e respiração de pacientes,
Aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos, fazer transfusões de
sangue e plasma,
Coletar e classificar sangue, determinando seu tipo e fato Rh,
Auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as operações,
Fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos,
Auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em casos
operatórios,
Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos,
Vigilância
epidemiológica
(notificação,
acompanhamentos
e
visita
domiciliar),
Orientar gestantes no planejamento familiar, hipertensos e diabéticos,
Executar programas DST/Aids,
Coleta para exame PV,
Orientação para auto-exame de mama,
Participar do planejamento e implantação de programas de saúde publica e de
educação em saúde da comunidade,
Padronizar o atendimento de enfermagem,
Avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária
e auxiliares de enfermagem,
Supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade,
Executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e procedimentos de
enfermagem mais complexos,
Dar
palestras
aos
grupos
operativos
relacionados
á
sua
formação
profissional
Realizar visitas domiciliares e iniciais na área abrangente,
Buscar ativamente casos prioritários dentro do projeto da área de atuação
para inserção nos grupos operativos desenvolvidos,
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO SUPERIOR COMPLETO HABILITADO
GARI:
Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e
varredura dos logradouros públicos, apontamento e andagem de ferramentas;
Executar trabalhos de limpeza púbica;
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
GUARDA PATRIMONIAL:
Realizar trabalhos de guarda de bens públicos, móveis, imóveis e jardins;
Controlar a entrada e saída de veículos e volumes;
Abrir e fechar portas e portões responsabilizando-se pelas chaves;
fiscalizar a entrada e saída de pessoas e acompanhar visitas dentro de
horários estabelecidos;
Vistoriar linhas de transmissão de energia elétrica, a fim de fiscalizar
seu estado de conservação, localizar defeitos, repará-los ou comunicá-los a
eletricistas encarregados de sua reparação;
Investigar anormalidades, tomando as providências que o caso exigir;
executar serviços de vigilância; executar serviços de portaria e
atendimento ao público;
Desempenhar tarefas afins.
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ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
MOTORISTA CARTEIRA D:
Dirigir automóvel, ônibus, caminhão, camioneta, jipe e ônibus, dentro ou
fora do perímetro urbano e suburbano;
Conduzir passageiros;
Transportar cargas, entregando-as nos locais de serviços ou de depósito;
Carregar, descarregar e conferir mercadorias transportadas em caminhão oi
camioneta;
Cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; manter o
veículo em condições de conservação e funcionamento, providenciando
conserto, abastecimento lubrificação, limpeza e troca de peças;
Atender às normas de segurança e higiene;
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
Conduzir trator de esteira, pá carregadeira, retro escavadeira, patrol e
outras máquinas pesadas,
Realizar aberturas de ruas, estradas, procedendo á terraplenagem desmontes,
aterros, cortes e nivelamentos, ”grades”, solidificação de asfalto e
calçamento poliédrico,
Executar destocamentos, aragens “gradagens”, adubações, plantios, capinas,
irrigações e colheitas, com maquinas e acessórios apropriados a cada uma
dessas operações,
Zelar pela manutenção do equipamento, procedendo a simples reparos,
limpeza, lubrificação e abastecimento,
Montar e desmontar implementos,
Atender as normas de segurança e higiene do trabalho,
Desempenhar tarefas afins,
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PEDREIRO:
Assentar tijolos, blocos, passeios, manilhas e outros;
Confeccionar lajes, colunas, vigas, reboco, passeios, meio-fio, bueiros e
outros;
Confeccionar armação de ferro para forma de concreto;
Confeccionar armação para engradamento de lajes;
Distribuir, orientar e fiscalizar a execução de tarefas que foram
executadas sob seu comando; Relacionar e controlar o material necessário ao
serviço a executar;
Executar tarefas de alvenaria e acabamentos relativos a edificações;
Executar trabalhos de reparo e reformas em construções;
Interpretar plantas;
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PSICOLOGO:
Orientar coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de
testes psicólogos e a realização de entrevistas complementares,
Orientar ou realizar entrevistas psicossociais com candidatos a orientação
profissional, educacional, vital e vocacional,
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Orientar a coleta de dados estatísticos sobre os resultados dos testes e
realizar sua interpretação para fins científicos,
Realizar sínteses e diagnósticos em trabalhos de orientação educacional,
vocacional, profissional e vital,
Planejar e executar ou supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de
pessoas com problemas de ajustamento,
Realizar síntese de exames de processos de seleção,
Diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no ambiente
escolar,
Participar de reuniões e realizar trabalhar de estudos e experimentos,
Selecionar baterias de testes e elaborar as normas de sua aplicação,
Elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados á seleção de
candidatos a ingresso em estabelecimentos de ensino e ao provimento em
cargos municipais.
Realizar trabalhos administrativos correlatos,
Supervisão, estágio institucional e aconselhamento escolar,
Atendimentos para laudos (INSS),
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO SUPERIOR COMPLETO HABILITADO
SERVENTE CONTÍNUO:
Receber, relacionar e entregar processos, cartas, telegramas, fax, guias e
documentos diversos em setores de trabalho, domicílios, bancos, correios e
estabelecimentos comerciais, colhendo recibo, quando necessário,
Distribuir e recolher folha de presença,
Atender telefonemas, receber recados e prestar ao publico informações
simples,
Pesar, selar e expedir correspondência e pequenos volumes,
Auxiliar na mudança de moveis e utensílios
Fazer e servir café nos setores de trabalho e preparar lanches,
Limpar e conservar instalações sanitárias, portas, vidros, azulejos,
ladrilhos e pisos,
Remover lixos e detritos,
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS:
Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e
varredura dos logradouros públicos, roçaduras e capinas de estradas
vicinais,
apontamento
e
andagem
de
ferramentas,
ajudar
bombeiros,
eletricistas, mecânicos e pedreiros,
Cuidar da jardinagem em praças e jardins públicos,
Executar atividades manuais semi-qualificados em edificações, vias publicas
e congêneres,
Executar trabalhos braçais pertinentes a obras e serviços urbanos,
Executar trabalhos de coleta de lixo,
Auxiliar na execução de tarefas de manutenção do matadouro,
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Realizar curativos diversos,
Preparar pacientes para exames e operações cirúrgicas e auxiliar médicos e
enfermeiros,
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Aplicar injeções intramuscular, endovenosa e subcutânea,
Verificar sinais vitais,
Auxiliar na ginecologia, obstetrícia, oftalmologia e ortopedia,
Tomar pulso e a temperatura, medir a pressão arterial,
Misturar medicamentos e alimentos aos enfermos, de acordo com as
prescrições médicas e observar as reações dos pacientes após as medicações,
Recolher material destinado a exame laboratório,
Anotar em impressos próprios e boletins médicos os resultados de exames e
os medicamentos ministrados, comunicando a médicos e enfermeiros as
alterações surgidas e observações pessoais,
Aplicar banhos de luz,
Auxiliar na preparação de salas para intervenções cirúrgicas e cuidar da
esterilização do material e dos instrumentos a serem utilizados nesses
trabalhos e nos de enfermagem,
Cuidar da higiene pessoal, do repouso e da vigilância de doentes, observar
e auxiliar na manutenção da limpeza das salas de operações e enfermarias,
Colocar e retirar aparelhos sanitários móveis,
Receber e registrar pacientes em hospitais e ambulatórios e executar
tarefas correlatas de escritório,
Participar de campanhas anti-Adis, antitabagismo, hipertensão, antidrogas,
Desempenhar tarefas afins.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: ENSINO MÉDIO COMPLETO HABILITADO

