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ANEXO I - DAS VAGAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

1. As pessoas com deficiência (PCD) poderão participar do concurso público, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo, na proporção de no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 20% (vinte 
por cento) do total de vagas, conforme decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, das vagas ofertadas por 
cargo.  
2. Conforme artigo 97, VI, “a” da Constituição do Estado de Pernambuco, será reservado por ocasião dos 
concursos públicos e seleções públicas simplificadas o percentual de 5% (cinco por cento) para preenchimento 
por pessoas com deficiência, observando-se a habilitação técnica e outros critérios previstos em edital público.  
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

CARGO VAGAS AC VAGAS PCD VAGAS TOTAL SALÁRIO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10 1 11 R$ 998,00 

ELETRICISTA 1 0 1 R$ 998,00 

MOTORISTA (CATEGORIA B) 10 1 11 R$ 998,00 

MOTORISTA (CATEGORIA D) 3 1 4 R$ 998,00 

OPERADOR (A) DE MÁQUINAS  1 1 2 R$ 998,00 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO VAGAS AC VAGAS PCD VAGAS TOTAL SALÁRIO 

AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 14 1 15 R$ 998,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS ANA 
ENEDINA ANDRADE DE MOURA / POÇO DAS 
OVELHAS) 

1 0 1 
R$ 1.250,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS 
ANTÔNIO DE MELO CAVALCANTI / POÇO DO 
BOI) 

1 1 2 
R$ 1.250,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS DO 
SÃO JOSÉ) 

1 1 2 
R$ 1.250,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBS 
JOÃO GALINDO / SÃO PEDRO) 

1 1 2 R$ 1.250,00 

AGENTE SANITÁRIO 1 1 2 R$ 998,00 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 9 1 10 R$ 1.250,00 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO) 

1 0 1 R$ 998,00 

INSTRUTOR (A) DE LIBRAS 1 0 1 R$ 998,00 

PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO) E EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

21 2 23 R$ 1.918,30 

TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM (HOSPITAL) 4 1 5 R$ 998,00 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO VAGAS AC 
VAGAS 

PCD 
VAGAS TOTAL SALÁRIO 

ASSISTENTE SOCIAL 1 0 1 R$ 1.500,00 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (ATENDIMENTO A 
PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS) 

1 0 1 R$ 2.100,00 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (CIRURGIÃO BUCO 
MAXILO FACIAL) 

1 0 1 R$ 2.100,00 

EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 1 0 1 R$ 1.500,00 

ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA (HOSPITAL) 4 1 5 R$ 1.500,00 

FISIOTERAPEUTA () (NÚCLEO AMPLIADO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA) 

1 1 2 R$ 1.500,00 
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FONOAUDIÓLOGO (A) (NÚCLEO AMPLIADO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA) 

1 0 1 R$ 1.500,00 

MÉDICO (A) PLANTONISTA (HOSPITAL) 6 1 7 R$ 7.800,00 

NUTRICIONISTA  1 0 1 R$ 1.500,00 

PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

1 0 1 R$ 1.918,30 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

1 1 2 R$ 1.918,30 

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

1 0 1 R$ 1.918,30 

PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

1 0 1 R$ 1.918,30 

PROFESSOR (A) DE LINGUA PORTUGUESA 
(ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

1 0 1 R$ 1.918,30 

PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (ENSINO 
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 

1 0 1 R$ 1.918,30 

PSICÓLOGO (A) 1 0 1 R$ 1.500,00 

PSICÓLOGO (A) (NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA) 

1 0 1 R$ 1.500,00 

PEDAGOGO (A) 1 1 2 R$ 1.500,00 
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ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, CARGAS HORÁRIAS E REMUNERAÇÕES 
 

O (a) candidato (a) ao concurso público deverá, no momento da posse, preencher aos seguintes 
requisitos, assim como a outros requisitos determinados por decisões sindicais, decisões de classe, 
determinações de leis federais referentes ao cargo e determinações dos conselhos regionais e federais de classe: 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível elementar. Executar trabalhos de natureza simples, tais como horticultura e 
jardinagens. Higienização e conservação dos locais de trabalho em geral, inclusive ambulatórios, hospitais, 
auditórios e outras dependências. Executar mandados e tarefas externas, transportar volumes e fazer 
embalagens. Auxiliar na conferência e distribuição de mercadorias. Arrumar e remover móveis, banho e vestuário 
em geral. Abrir e fechar portas e janelas da repartição nos horários regulamentares, responsabilizando-se pela 
entrega das chaves. Lavar, lubrificar, polir e higienizar veículos executar aterros. Executar limpeza de ruas praças, 
jardins e outro s logradouros públicos. Realizar coleta, acondicionar e efetuar o transporte do lixo gerado nas 
residências, estabelecimentos comerciais, industriais, hospitalares e espaços públicos até a disposição final dos 
resíduos sólidos. Remover entulhos, rejeitos e materiais. Fazer catação e seleção do lixo. Participar de 
capacitação e outras atribuições afins. 
 
ELETRICISTA 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental completo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar manutenção corretiva, preventiva e/ou emergencial em: geradores, motores, 
transformadores, disjuntores, seccionadoras, para-raios, equipamentos elétricos de potência, equipamentos e 
instrumentos de medição e controle de usinas, subestações, sistemas de transmissão e distribuição. Realizar 
conservação e providenciar as ferramentas e instrumentos de ensaio e testar equipamentos para atendimentos 
dos serviços de manutenção. Realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e recebimento de novos 
equipamentos, instrumentos e instalações da usina e subestações. Acompanhar e controlar a manutenção e 
operação dos sistemas, através de preenchimento de formulários específicos. Executar inspeções programadas 
e/ou emergenciais em usinas e/ou subestações, para detectar e corrigir defeitos e anormalidades dos sistemas 
elétricos. Executar manutenções corretivas em sistemas de controle, comando e proteção de quadros de controles 
de motores e/ou nos circuitos de comandos elétricos dos equipamentos de potência das subestações e/ou usinas. 
Executar manutenção corretiva em baterias e banco de baterias, circuitos de alimentação para manter a 
continuidade de operação dos sistemas de usinas e subestações. Instalar e efetuar a manutenção de linhas, 
circuitos de luz e força, separando, substituindo e fixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, 
quadros e acessórios. Dirigir veículos da Empresa para execução de serviços. Executar outras atividades 
correlatas à função. 
 
MOTORISTA (CATEGORIA B) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental completo e CNH - categoria B. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível elementar, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de 
veículos motorizados utilizados no transporte oficial de passageiros e cargas. 
 
MOTORISTA (CATEGORIA D) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental completo e CNH - categoria D. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível elementar, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de 
veículos motorizados utilizados no transporte oficial de passageiros e cargas. 
 
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental completo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível elementar de natureza operacional, abrangendo condução e conservação das 
máquinas (tratores). Desenvolver suas atividades no arado para preparação da terra para o plantio, remoção de 
entulhos, obras, entre outras atividades afins. 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 
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ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de apoio à administração da entidade onde está lotado, sob a orientação, 
supervisão e avaliação do chefe imediato. Alimentar o computador com dados específicos e listar as respostas 
fornecidas pelo mesmo. Realizar operação de computador. Atender pessoas, funcionários e membros do 
Município. Orientar sobre horários e atividades exercidas na Prefeitura Municipal. Manter a documentação 
organizada. Atender telefones. Enviar documentos e recebê-los fazendo seu encaminhamento ao órgão 
competente. Elaborar relatórios das atividades exercidas. Participar de reuniões. Realizar o controle de chamadas 
telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de procedimento previamente e determinadas. Zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição, comunicando qualquer falha 
detectada no sistema.  
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS ÁREAS) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo (conforme artigo 6 da lei federal nº 13.595, de 5 de 
janeiro de 2018). 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas 
as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, 
utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; Utilizar instrumentos para a coleta de informações que 
apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; Registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, 
garantido o sigilo ético; 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 coletividades; Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames 
agendados; Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das 
necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames 
solicitados; Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra 
normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. Poderão ser consideradas, ainda, 
atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por 
profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de 
equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir 
doenças e agravos; realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos 
casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na 
Atenção Básica; aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; realizar técnicas limpas de curativo, que 
são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas 
passivas, que somente cobre a ferida; e Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; e exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 
 
AGENTE SANITÁRIO 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar fiscalização sanitária em estabelecimentos de serviços de saúde e de interesse à saúde, 
e em estabelecimentos relacionados a produtos (alimentos, medicamentos, produtos para saúde, cosméticos e 
saneantes), avaliando e/ou intervindo visando minimizar os riscos sanitários e de proteção à saúde do trabalhador. 
Promover ações fiscalizadoras, normativas e educativas capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 
substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 
normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação; desenvolver 
ações de orientação e prevenção na área de vigilância sanitária e relatórios de inspeções, relativas a inspeções 
desenvolvidas; determinar a correção de irregularidades nas áreas de vigilância sanitária e adoção de 
providências saneadoras ou repressivas para o resguardo da saúde coletiva; apreensão, interdição ou incineração 
de mercadorias, no cumprimento de determinação superior ou nos casos em que a lei assim determinar; coleta de 
amostras para análise fiscal e de controle, interdição de mercadorias e ou estabelecimentos cujas condições não 
estejam satisfatórias com as normas e padrões exigidos e determinação da distribuição ou incineração de 
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mercadorias apreendidas, lavratura de termo competente e outras tarefas similares; apresentar, quando 
necessário, boletins diários de suas atividades; apresentar relatórios periódicos. 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios 
de doenças; II - Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 
estratégias de prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de 
animais e levantamento de índice amostral tecnicamente indicado; III - Executar ações de controle de doenças 
utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de 
vetores; IV - Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de seu território; V - 
Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e 
controle de doenças; e VI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo, curso de formação de ASB e registro no conselho 
(CRO). 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível médio. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. Proceder à desinfecção e à 
esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários. 
Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e conservação 
dos equipamentos odontológicos. Organizar a agenda clínica. Acompanhar, apoiar desenvolver atividades 
referentes a saúde bucal, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do Centro de Especialidades 
Odontológicas. 
 
INSTRUTOR (A) DE LIBRAS 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso de libras com carga horária mínima de 60 
horas. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: : Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Levantar e 
interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer os 
mecanismos de avaliação; Implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Organizar 
registros de observação de alunos; Participar de atividades extraclasse; Realizar trabalho integrado com o apoio 
pedagógico; Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; Colaborar com as atividades e articulações da escola com as 
famílias e comunidade; Integrar órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. 
 
PROFESSOR (A) DOS ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO) E EDUCAÇÃO INFANTIL 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo (modalidade magistério) ou Licenciatura plena em 
Pedagogia. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em turmas de Educação Infantil, de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 
de Ensino Especial e Educação de Jovens e Adultos. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Participa da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica 
da escola. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, execução, 
acompanhamento e avaliação de políticas de ensino. Avalia dados referentes à recuperação, aprovação e 
reprovação de alunos. Executa a política educacional. Contribui para a construção e operacionalização de uma 
proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e demais 
seguimentos da sociedade. Participa na escolha do livro didático. Participa de estudos e pesquisa da sua área de 
atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da escola. Executa 
outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM (HOSPITAL) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo (Técnico de enfermagem). 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível médio. Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro. 
Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Prestar cuidados 
de higiene e conforto ao paciente. Executar outras atividades correlatas. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Serviço Social. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Conhecer os serviços que compõem as Redes de Proteção Social no território de atuação da 
UBS, no município e na região de saúde; Informar os usuários e familiares sobre os direitos de cidadania, ou seja, 
o acesso aos serviços públicos existentes no território de atuação da UBS, no município e na região de saúde; 
Contribuir para a integração do serviço de saúde com os demais serviços das Redes de Proteção Social para o 
desenvolvimento de ações intersetoriais na atenção e cuidado integral do indivíduo; Discutir e refletir com as 
EAPS a realidade e as formas de organização social dos territórios para desenvolver estratégias de trabalho com 
suas adversidades e potencialidades; Atender as famílias de forma integral, em conjunto com as EAPS, 
estimulando a reflexão sobre a dinâmica familiar para planejar as ações desenvolvidas; Atender e acompanhar as 
famílias de forma integral e identificar situações de vulnerabilidade que possam interferir no cuidado; Elaborar o 
plano de cuidado em conjunto com a equipe multiprofissional; Registrar as informações no prontuário, seja 
prontuário eletrônico ou não; Realizar encaminhamentos em situação de vulnerabilidade, a outros serviços das 
Redes de Proteção Social; Desenvolver seu trabalho conforme orientações do Código de Ética do Assistente 
Social. 
 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Odontologia e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível superior. Compreender e entender a legislação e o papel do SUS. Exercer as 
atribuições dispostas na Legislação específica da profissão, incluindo diagnóstico, compreensão, tratamento e 
controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam complexidade em seu sistema biológico 
e/ou psicológico e/ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros 
profissionais de saúde e áreas correlacionadas. 
 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA (CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Odontologia e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível superior. Compreender e entender a legislação e o papel do SUS, exercer as 
atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Cirurgião Buco Maxilo Facial; Realizar consultas e 
atendimentos odontológicos; realizar biópsias, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, promover o 
tratamento de patologias relacionadas às seguintes situações: anatomia do terço médio e inferior da face; 
infecções de origem dental; dentes inclusos; periapicopatias; cistos e tumores benignos dos maxilares e dos 
tecidos moles da face das afecções do seio maxilar traumatologia Buco Maxilo Facial; ortodôntico-cirúrgico das 
deformidades dentofaciais; das alterações das articulações temporomandibulares; anestesia local da região Buco 
Maxilo Facial; realizar pré-operatório em cirurgias diversas; frenectomia; cirurgias pré-protéticas; fraturas e luxação 
da ATM; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização; Promover a contra-referência e 
referência, promover outras atividades correlatas. 
 
EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Educação Física. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade. Veicular informação que visem à 
prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado. 
Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na 
comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e do lazer, das práticas corporais. Proporcionar 
educação permanente em atividade físico-prático corporal, nutrição e saúde, sob a forma de coparticipação, 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro 
de um processo de educação permanente. Articular ações, de forma integrada, sobre o conjunto de prioridades 
locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública. Contribuir para a ampliação da 
utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência. Identificar 
profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais. Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitador 
e monitores no desenvolvimento de atividades físicas e práticas corporais. Supervisionar, de forma compartilhada 
e participativa, as atividades desenvolvidas pelas unidades ligadas à saúde física da comunidade. Articular 
parcerias como outros setores da área junto com as Equipes de saúde, assistência social e educação da 
população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as 
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práticas corporais. Promover eventos que estimulem ações que valorizem atividades físicas/práticas corporais e 
sua importância para a saúde da população. Outras atividades inerentes à função. 
 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA (HOSPITAL)  
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no conselho de classe 
competente.  
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, que consiste na 
execução assistencial e supervisão de serviços de enfermagem em geral, inclusive em saúde ocupacional. Auxiliar 
médicos em intervenções cirúrgicas. Chefiar unidades de trabalho. Realizar cuidados diretos de enfermagem na 
sala de parto, nas urgências e emergências clínicas, realizar consultas de enfermagem. Solicitar exames 
complementares. Prescrever/transcrever medicações em conformidade com as disposições legais da profissão. 
Executar assistências básicas e ações de vigilância epidemiológica e sanitária. 
 
FISIOTERAPEUTA (NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Fisioterapia e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico com levantamento de problemas de saúde que requeiram ações de 
prevenção de deficiências e das necessidades em termo de reabilitação. Desenvolver ações de promoção e 
proteção a saúde em conjunto com as equipes de saúde da família. Desenvolver ações para subsidiar o trabalho 
Equipes de Saúde da Família no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. Desenvolver ações conjuntas com 
Equipes de Saúde da Família visando o acompanhamento das crianças que apresentem risco de alteração no 
desenvolvimento. Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos 
indivíduos. Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento, 
acompanhado, de acordo com as necessidades dos usuários e a capacidade instalada das Equipes de Saúde da 
Família. Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos. Desenvolver ações integradas aos 
equipamentos sociais existentes. Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos. 
Capacitar, orientar e dar suporte as ações dos Agentes Comunitários de Saúde. Realizar, em conjunto com as 
Equipes de Saúde da Família, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares. Desenvolver 
projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 
Orientar e informar pessoas com deficiência, cuidados e Agentes Comunitários de Saúde sobre manuseio, 
posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente 
as características especiais de cada indivíduo. Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade - 
RBC, que pressuponham valorização do potencial da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes 
do processo de reabilitação e inclusão. Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do 
diagnostico, para o manejo e situações oriundas da deficiência de um dos seus componentes. Acompanhar o uso 
de equipamentos auxiliares e encaminhamentos necessários; Realizar encaminhamentos e acompanhamento das 
indicações de concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à 
saúde; comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Dirigir veículo ou moto de acordo 
com a necessidade do serviço (quando possuir habilitação). Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
FONOAUDIÓLOGO (A) (NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Fonoaudiologia e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Avaliar e planejar procedimentos necessários no diagnóstico, e prescrição terapêutica mais 
adequada aos usuários. Trabalhar aspectos relacionados à comunicação relacionados à audição e voz. 
Desenvolver e executar estratégias de reabilitação auditiva. Contribuir para a prevenção, diagnóstico e manejo da 
disfagia. Encaminhar usuários aos serviços de atenção secundária, quando necessário, sem prejuízo do 
acompanhamento na APS. Avaliar e trabalhar aspectos vocais, alterações de linguagem oral, leitura e escrita, 
alterações de deglutição, de fluência, de funções orofaciais e cognitivas. Acompanhar pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, que apresentem 
incapacidade comunicativa, cognitiva, e imobilidades, visando promover a reabilitação e reintegração social. 
Desenvolver atividades de reabilitação, individuais ou em grupo, considerando complicações decorrentes de 
condições crônicas. Promover o desenvolvimento das habilidades do usuário para o autocuidado apoiado. 
Desenvolver ações junto à comunidade, buscando constituir espaços de convivência, como oficinas comunitárias, 
entre outros. Orientar familiares e cuidadores quanto às necessidades e adaptações individuais dos usuários. 
Avaliar as funções e desempenho do cotidiano, as atividades de vida diária (AVDs) e de vida prática (AVPs), 
assim como a participação social. Realizar avaliação, diagnóstico e ações de reabilitação dos problemas de saúde 
relacionados à função auditiva e vestibular, distúrbios da fala e de motricidade (funções relacionadas a respiração, 
sucção, mastigação, deglutição, expressão facial e articulação da fala), dos usuários da área adstrita às EAPS. 
Realizar ações coletivas e terapêuticas de prevenção de agravos que levem a incapacidades. Realizar 
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encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses e atendimentos específicos 
realizados na APS, ou em outro nível de atenção à saúde. Desenvolver seu trabalho conforme orientações do 
Código de Ética do Fonoaudiólogo. 
 
MÉDICO (A) PLANTONISTA (HOSPITAL) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento integral ao paciente admitido na unidade, diagnosticar, prescrever, solicitar, 
realizar e analisar exames para elucidação diagnóstica e ministrar tratamentos e procedimentos para as diversas 
doenças; diagnosticar e tratar afecções clínicas , empregando meios clínicos ou intervenções cirúrgicos, para 
promover ou recuperar a saúde dos pacientes; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível 
em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos 
institucionalmente reconhecidos; obedecer às normas técnicas vigentes na Central de Regulação; Regular a oferta 
de serviços de saúde, priorizando os atendimentos conforme o grau de complexidade, tanto as eletivas quanto os 
de urgência; Utilizar os protocolos clínicos e de regulação; Contatar e discutir a indicação dos procedimentos, 
consultas ou internações solicitadas à Central, junto aos profissionais das unidades solicitantes; Participar na 
elaboração repactuação dos protocolos de acesso, quando convocados pela chefia imediata; Contatar e discutir 
regulações de pacientes com outras centrais de regulação, de acordo com as necessidades e ofertas de ambas as 
centrais; participar da gestão da fila de espera por leitos; atuar na regulação de transporte aéreo médico; realizar 
referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via 
central de regulação; prestar atendimento a pacientes internados, dando pareceres quando solicitado, realizando 
atendimento a intercorrências e tratamento clínico a esses pacientes a depender do caso, no período do seu 
plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos 
definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da 
Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade 
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando 
solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código 
de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar 
as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas 
multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, 
participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o 
prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os 
procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente 
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela 
Coordenação da clínica médica ou de outras lideranças médicas, quando convocado; participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-
hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu 
plantão, desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento. 
 
NUTRICIONISTA  
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Nutrição e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível superior, de natureza especializada, de grande complexidade envolvendo o 
planejamento, a execução e a inspeção, orientação e estudos relativos à alimentação em instituições do 
Município, organizar cardápios e dietas e sob prescrição médica. Elaborar a alimentação de enfermos e outras 
atividades inerentes à função. 
 
PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Ciências ou Ciências Biológicas. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em disciplinas do currículo de 5ª à 8ªsérie do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionalizantes. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Organiza a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento 
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a escola se insere, 
bem como as demandas sociais conjunturais. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
das políticas de ensino. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, 
execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participa da elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais. Contribui para 
construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade. Influi na escolha do livro didático. Participa de 
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estudos e pesquisa da sua área de atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlata. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação 
de alunos. Executa outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Educação Física. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em disciplinas do currículo de 5ª à 8ªsérie do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionalizantes. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Organiza a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento 
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a escola se insere, 
bem como as demandas sociais conjunturais. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
das políticas de ensino. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, 
execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participa da elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais. Contribui para 
construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade. Influi na escolha do livro didático. Participa de 
estudos e pesquisa da sua área de atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlata. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação 
de alunos. Executa outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Geografia. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em disciplinas do currículo de 5ª à 8ªsérie do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionalizantes. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Organiza a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento 
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a escola se insere, 
bem como as demandas sociais conjunturais. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
das políticas de ensino. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, 
execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participa da elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais. Contribui para 
construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade. Influi na escolha do livro didático. Participa de 
estudos e pesquisa da sua área de atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlata. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação 
de alunos. Executa outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em História. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em disciplinas do currículo de 5ª à 8ªsérie do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionalizantes. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Organiza a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento 
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a escola se insere, 
bem como as demandas sociais conjunturais. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
das políticas de ensino. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, 
execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participa da elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais. Contribui para 
construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade. Influi na escolha do livro didático. Participa de 
estudos e pesquisa da sua área de atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlata. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação 
de alunos. Executa outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DE LINGUA PORTUGUESA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Letras – Português. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em disciplinas do currículo de 5ª à 8ªsérie do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionalizantes. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Organiza a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento 
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a escola se insere, 
bem como as demandas sociais conjunturais. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
das políticas de ensino. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, 
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execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participa da elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais. Contribui para 
construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade. Influi na escolha do livro didático. Participa de 
estudos e pesquisa da sua área de atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlata. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação 
de alunos. Executa outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Matemática. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planeja e ministra aulas em disciplinas do currículo de 5ª à 8ªsérie do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionalizantes. Participa da elaboração e seleção de material didático 
utilizado em sala de aula. Organiza a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento 
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a escola se insere, 
bem como as demandas sociais conjunturais. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
das políticas de ensino. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participa da elaboração, 
execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participa da elaboração, 
acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais. Contribui para 
construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade. Influi na escolha do livro didático. Participa de 
estudos e pesquisa da sua área de atuação. Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlata. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação 
de alunos. Executa outras atividades correlatas. 
 
PSICÓLOGO (A) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Psicologia e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível superior, de execução qualificada, que envolve as ações de acompanhamento 
dos fenômenos psíquicos e do comportamento dos atores sociais envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, através de intervenções a nível institucional, que envolvam docentes, discentes e a comunidade 
escolar, por meio da elaboração e apoio à realização de projetos e programas diversos, além de orientações, 
intervenções e acompanhamentos no ambiente escolar, que visem uma atuação numa perspectiva multidisciplinar 
e de promoção de uma educação inclusiva. 
 
PSICÓLOGO (A) (NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Psicologia e registro no conselho de classe 
competente. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; avaliar, com os 
demais profissionais da EAPS, os casos que necessitam encaminhamento a outros serviços das RAS e de 
Proteção Social; acompanhar os casos que necessitem de apoio psicológico individualizado; desenvolver ações 
junto à comunidade, buscando constituir espaços de convivência, como oficinas comunitárias, grupos de 
autoajuda, entre outros; discutir com os demais profissionais das EAPS os casos estratificados que necessitam de 
gestão da clínica ou de gestão de caso; promover o desenvolvimento de habilidades do usuário para o 
autocuidado apoiado; elaborar o plano de cuidado em conjunto com a equipe multiprofissional; desenvolver seu 
trabalho conforme orientações do Código de Ética do Profissional de Psicologia. 
 
PEDAGOGO (A) 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior em Pedagogia. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar os alunos a fim de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da personalidade, 
identificar os problemas educacionais. Realizar trabalhos de orientação profissional. Orientar aos professores 
quanto à abordagem dos conteúdos. Identificar casos de desajustes sociais e procurar encaminhamentos dos 
mesmos. Participar de reuniões juntamente com a equipe de coordenação da escola. Orientar os professores 
quanto à elaboração de projetos. Elaborar projetos de participação das famílias na vida escolar. 
 
  


