
MÉDICO CLÍNICO / NÍVEL SUPERIOR 04 2.500,00 20h

MÉDICO GERIATRA / NÍVEL SUPERIOR 04 3.000,00 20h

MÉDICO PNEUMOLOGISTA/ NÍVEL SUPERIOR 01 3.000,00 20h

MÉDICO  DERMATOLOGISTA  /HANSENOLOGISTA/  NÍVEL

SUPERIOR

01 3.000,00 20h

MÉDICO CARDIOLOGISTA /NÍVEL SUPERIOR 02 3.000,00 20h

MÉDICO PSIQUIATRA/NÍVEL SUPERIOR 03 6.500,00 20h

MÉDICO PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL/NÍVEL SUPERIOR 01 6.500,00 20h

MÉDICO ESF/NÍVEL SUPERIOR 06 7.000,00 40h

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO / NÍVEL SUPERIOR 04 1.500,00 30h

ENFERMEIRO COM EXPERIÊNCIA NO SAE/NÍVEL SUPERIOR 01 1.800,00 40h

ENFERMEIRO DIARISTA/POLICLÍNICA/NÍVEL SUPERIOR 06 1.800,00 40h

ENDODONTISTA/NÍVEL SUPERIOR 02 1.200,00 20h

CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO/NÍVEL SUPERIOR 01 1.200,00 20h

MÉDICO VETERINÁRIO/NÍVEL SUPERIOR 01 1.500,00 30h

BIÓLOGO (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) /NÍVEL SUPERIOR 02 1.500,00 30h

COORDENADOR  GERAL  DA  ATENÇÃO  BÁSICA/NÍVEL

SUPERIOR

01 3.880,00 40h

SANITARISTA/NÍVEL SUPERIOR 03 2.500,00 40h

SUPERVISOR/NÍVEL SUPERIOR 01 1.500,00 40h

ENFERMEIRO COM EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL/NÍVEL

SUPERIOR

01 1.800,00 40h

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIARISTA POLICLÍNICA /NÍVEL

MÉDIO

04 998,00 40h

PSICOPEDAGOGO/NÍVEL SUPERIOR 01 1.112,00 30h

TERAPEUTA OCUPACIONAL/NÍVEL SUPERIOR 03 1.112,00 30h

OFICINEIRO/ NÍVEL MÉDIO 03 998,00 40h

EDUCADOR FÍSICO/NÍVEL SUPERIOR 03 1.112,00 30h

MÉDICO INTERVENCIONISTA SAMU/NÍVEL SUPERIOR 02 6.500,00 24h

ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA SAMU/NÍVEL SUPERIOR 02 2.000,00 12x36h

TÉCNICO  DE  ENFERMAGEM  OPERADOR  MOTOLÂNCIA

SAMU/ NÍVEL MÉDIO

01 998,00 12X36h

ENFERMEIRO  DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PLANTONISTA/NÍVEL SUPERIOR

07 2.000,00 12X36h

MÉDICO  CLÍNICO  DE  URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA

PLANTONISTA/NÍVEL SUPERIOR

06 6.500,00 24h

MÉDICO  PEDIATRA  DE  URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA

PLANTONISTA/NÍVEL SUPERIOR

04 6.500,00 24h

2 - REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES.

•MÉDICO CLÍNICO

REQUISITO: Diploma de graduação e Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; Prestar assistência médica em regime horizontal, em todos os níveis de
complexidade da demanda referenciada ou não. Definir as medidas e condutas necessárias para o diagnóstico e tratamento. Atuar em regime de
manejo  clínico,  conforme  protocolo  institucional  com  suporte  diário  aos  pacientes  atendidos  por  outras  especialidades.  Atuar  como clínico;
estabelecer  conduta  com base  na  suspeita  diagnóstica;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames  complementares,  para  fins  de  diagnósticos  e
acompanhamento clínico; realizar registros nos prontuários; realizar tratamentos específicos;  participar da avaliação da qualidade da assistência
médica prestada ao paciente; participar de reuniões administrativas e científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários; participar na
execução dos programas de atendimento ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional; emitir laudos, pareceres e relatórios; fornecer dados
de interesse estatístico; planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específica, individuais
e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social; desenvolver ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; participar, quando solicitado, das comissões necessárias à
instituição; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; coordenar grupos operacionais e terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e
acompanhando o desenvolvimento individual e grupal  dos pacientes; realizar atividades que envolvam os familiares dos pacientes; dar suporte
técnico aos programas de saúde; instituir ou utilizar fóruns pertinentes no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção.

•MÉDICO GERIATRA
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REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Compreender e  entender  a  legislação e o  papel  do SUS;  Atuar  como especialista;  estabelecer  conduta com base na suspeita
diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos
prontuários; realizar tratamentos específicos; participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões
administrativas e científicas do corpo médico;  preencher e assinar formulários; participar na execução dos programas de atendimento ensino e
pesquisa  médica  e  da  equipe  multiprofissional;  emitir  laudos,  pareceres  e  relatórios;  fornecer  dados de  interesse  estatístico;  realizar  palestras
relacionadas com a área de saúde; planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específica,
individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social; desenvolver
ações de  prevenção,  promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e  coletivo;  coordenar  grupos operacionais  e  terapêuticos,
elaborando pareceres e  relatórios  e  acompanhando o  desenvolvimento individual  e  grupal  dos pacientes;  realizar  atividades  que envolvam os
familiares dos pacientes; dar suporte técnico aos programas de saúde; instituir ou utilizar fóruns pertinentes no sentido de articular a rede de serviços
de proteção e atenção; planejar, analisar e realizar/operacionalizar ações numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar; participar de reuniões
técnicas.

•MÉDICO PNEUMOLOGISTA

REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Compreender e  entender  a  legislação e o  papel  do SUS;  Atuar  como especialista;  estabelecer  conduta com base na suspeita
diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos
prontuários; realizar palestras relacionadas com a área de saúde; realizar tratamentos específicos; participar da avaliação da qualidade da assistência
médica prestada ao paciente; participar de reuniões administrativas e científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários; participar na
execução dos programas de atendimento ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional; emitir laudos, pareceres e relatórios; fornecer dados
de interesse estatístico; planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específica, individuais
e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social; supervisionar estagiários
e residentes; dar suporte técnico aos programas de saúde; desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível
individual e coletivo; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; realizar atividades que envolvam os familiares dos pacientes; dar suporte
técnico aos programas de saúde; instituir ou utilizar fóruns pertinentes no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; planejar,
analisar e realizar/operacionalizar ações numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar; participar de reuniões técnicas; realizar as atribuições e
demais atividades inerentes à função.

4. MÉDICO DERMATOLOGISTA/HANSENOLOGISTA
REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Compreender e  entender  a  legislação e o  papel  do SUS;  Atuar  como especialista;  estabelecer  conduta com base na suspeita
diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos
prontuários; realizar tratamentos específicos; participar de atividades de pesquisa; realizar palestras relacionadas com a área de saúde; participar de
reuniões administrativas e científicas do corpo médico; participar na execução dos programas de atendimento ensino e pesquisa médica e da equipe
multiprofissional; emitir laudos pareceres e relatórios; fornecer dados de interesse estatístico; executar e avaliar atividades de assistência em saúde,
intervindo com técnicas específica, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
e reinserção social; desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; realizar triagem e
admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; realizar atividades que envolvam os
familiares dos  pacientes; supervisionar estagiários e  residentes;  dar  suporte  técnico aos programas de saúde;  atuar  em equipe multidisciplinar;
estabelecer conduta em hanseníase com base na prevenção, suspeita diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares para fim
de diagnóstico e  acompanhamento clínico;  atuar  como referência às unidades  de saúde da família; realizar  as  atribuições e  demais  atividades
inerentes à função.

•MÉDICO CARDIOLOGISTA

REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Compreender e  entender  a  legislação e o  papel  do SUS;  Atuar  como especialista;  estabelecer  conduta com base na suspeita
diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares para fins de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos
prontuários; realizar tratamentos específicos; participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões
administrativas e científicas do corpo médico;  preencher e assinar formulários; participar na execução dos programas de atendimento ensino e
pesquisa médica e da equipe multiprofissional; emitir laudos, pareceres e relatórios; fornecer dados de interesse estatístico; planejar, coordenar,
executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas  específica,  individuais  e/ou  grupais,  dentro  de  uma  equipe
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e reinserção social; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; realizar
atividades que envolvam os familiares dos pacientes; dar suporte técnico aos programas de saúde; instituir ou utilizar fóruns pertinentes no sentido
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de articular a rede de serviços de proteção e atenção; organizar dados de saúde de sua área de atuação; expedir atestados médicos; realizar as
atribuições e demais atividades inerentes à função.

6. MÉDICO PSIQUIATRA
REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas
especiais, individuais ou de grupo, para prevenir,  recuperar ou reabilitar o paciente; trabalhar com equipe multiprofissional na elaboração e na
construção do projeto terapêutico da unidade, conhecendo, diagnosticando, intervindo e avaliando a prática cotidiana de acordo com as necessidades
da população; efetuar atendimento psiquiátrico e terapêutico, preferencialmente em grupo; promover oficinas terapêuticas e atividades de inserção
comunitária;  representar  a  unidade em reuniões, aulas e  outras  atividades  quando solicitado pelo coordenador; propiciar e  participar de ações
intersetoriais com outras secretarias do poder público e sociedade civil, bem como com outras equipes de saúde; emitir laudos, pareceres e relatórios;
encaminhar para internação em hospital psiquiátrico; desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação social
de modo interdisciplinar; prestar assistência e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos científicos relacionados a aspectos
médicos; atender os casos de urgência/emergência, primeiros socorros, fazendo os encaminhamentos necessários; interpretar exames subsidiários
(análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológicos, etc); fazer encaminhamentos às especialidades médicas sempre que necessário, em
formulário próprio de referência; realizar as atribuições e demais atividades inerentes à função.

7. MÉDICO PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL
REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 Horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas
especiais, individuais ou de grupo, para prevenir,  recuperar ou reabilitar o paciente; trabalhar com equipe multiprofissional na elaboração e na
construção do projeto terapêutico da unidade, conhecendo, diagnosticando, intervindo e avaliando a prática cotidiana de acordo com as necessidades
da população; efetuar atendimento psiquiátrico e terapêutico, preferencialmente em grupo; promover oficinas terapêuticas e atividades de inserção
comunitária;  representar  a  unidade em reuniões, aulas e  outras  atividades  quando solicitado pelo coordenador; propiciar e  participar de ações
intersetoriais com outras secretarias do poder público e sociedade civil, bem como com outras equipes de saúde; emitir laudos, pareceres e relatórios;
encaminhar para internação em hospital psiquiátrico; desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação social
de modo interdisciplinar; prestar assistência e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos científicos relacionados a aspectos
médicos; atender os casos de urgência/emergência, primeiros socorros, fazendo os encaminhamentos necessários; interpretar exames subsidiários
(análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológicos, etc); fazer encaminhamentos às especialidades médicas sempre que necessário, em
formulário próprio de referência; realizar as atribuições e demais atividades inerentes à função.

8. MÉDICO ESF
REQUISITO: Diploma de graduação e Registro no Conselho Regional de Medicina
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos
níveis  de atenção  do  sistema de saúde  do  município, desenvolvendo ações  de promoção,  prevenção,  tratamento e  reabilitação, entendendo as
necessidades de saúde da população como resultado das condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem; planejar, coordenar, executar e
avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específicas individuais e/ou grupais; emitir  parecer e laudos sobre assuntos
relacionados à sua área de atuação; supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico aos programas de saúde; realizar visita domiciliar;
instituir ou utilizar fóruns pertinentes, junto à comunidade, no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; coordenar grupos
operativos e terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos pacientes; realizar atividades
que envolvam os familiares dos pacientes;  estabelecer  conduta com base na suspeita  diagnóstica;  realizar  registros  nos prontuários;  requisitar,
analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos prontuários; participar de
atividades de pesquisa; realizar palestras relacionadas com a área de saúde; participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao
paciente; participar de reuniões administrativas e científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários de internação, alta, cirurgia e óbito;
participar na execução dos programas de atendimento, ensino e pesquisa médica; emitir laudos pareceres e relatórios; fornecer dados de interesse
estatístico; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; dar suporte
técnico aos programas de saúde; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos; participar de
equipe de inspeção na área; participar de reuniões técnicas de discussão de indicadores; monitoramento e planejamento junto à gestão; participar de
reuniões junto à comunidade; Realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco, conforme planejamento da
Equipe de Saúde;  contribuir e  participar de Educação Permanente dos ACS,  Auxiliares  de Enfermagem, ACD/ASB e THD; colaborar  com a
organização da farmácia; executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao
idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; Participar de processo
de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Realizar palestras; Outras
atividades inerente à função.

9. FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
REQUISITO: Diploma de graduação em Farmácia + Registro no Conselho Regional de Farmácia + Especialização em Bioquímica.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
REGIME: Mensalista
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ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; executar as atividades relacionadas aos exames/ensaios de acordo com os
procedimentos  estabelecidos;  cadastrar,  elaborar  e  emitir  relatórios  de ensaios,  liberarem laudos  e  outros  documentos  referentes  às  atividades
desenvolvidas; executar os procedimentos necessários à realização dos exames/ensaios e conservação de equipamentos e instalações;  auxiliar e
supervisionar o treinamento dos profissionais/estagiário-estudantes da sua área de atuação; participar na elaboração dos procedimentos operacionais
relativos à sua área de atuação; participar na elaboração de Notas Técnicas, parecer técnico, relatórios, e outros documentos referente aos assuntos de
sua área de atuação; participar  das etapas  de aquisição de reagentes,  equipamentos e  insumos referentes  à sua área de atuação; participar dos
programas de proficiência através da implantação e/ou implementação de controle de qualidade interno e externo; Identificar e documentar não
conformidades dos ensaios específicos para que sejam tomadas ações corretivas e preventivas; realizar palestras, ações de saúde e supervisões nas
unidades de saúde de município, quando necessário,  relacionadas com a área de atuação; participar de reuniões técnico-científicas,  seminários,
reuniões  administrativas  e de atividades  de pesquisa relacionadas com sua área de atuação; participar do Programa de Gestão da Qualidade e
Biossegurança do Laboratório através da elaboração e revisão de documentos técnicos; ter experiência profissional documentada no diagnóstico
laboratorial de: Tuberculose/Hanseníase,  HIV/Hepatites Virais,  Geohelmintíases, Uranálises,  Bioquímica Clínica e Análises Físico – Química e
Microbiológica da Água; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; contribuir nas atividades de educação
permanente em saúde da equipe de saúde; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento da unidade.

10. ENFERMEIRO COM EXPERIÊNCIA NO SAE
REQUISITO:  Diploma  devidamente  registrado  de  curso  superior  de  graduação  em  Enfermagem  fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo
Ministério da Educação (MEC).
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (HUM MIL OITOCENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H
REGIME: MENSALISTA
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando
processos de rotina ou específicos para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva; participar do programa de
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, bem como da aplicação das medidas destinadas à prevenção de doenças; assumir
responsabilidade técnica na respectiva área e junto ao respectivo Conselho de Classe; atuar em equipe multidisciplinar e supervisionar estagiários e
residentes; prestar assistência ao paciente, coordenar, planejar ações de enfermagem para promoção à saúde; realizar o cuidado e a atenção integral
em saúde da população, promovendo e apoiando o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à humanização da atenção; participar
das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; discutir e elaborar projetos terapêuticos
em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços de cuidado e discussão, promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade
dos profissionais no cuidado à população e permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do acompanhamento dos usuários, realizando ações
multidisciplinares e transdisciplinares; participar de processos de educação permanente e desenvolvimento da equipe, qualificação do cuidado e dos
programas de controle de infecção nos ambientes de trabalho e de biossegurança; realizar o monitoramento dos indicadores de interesse da gestão;
realizar o planejamento das atividades do serviço; construir o diagnóstico situacional da unidade e realizar o permanente monitoramento; realizar
testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C; monitorar crianças expostas ao HIV; realizar atendimento de primeira vez para pacientes com
resultado reagente para HIV/Aids; realizar tratamento de Infecção Sexualmente Transmissão; participar de treinamentos e atuar como multiplicador
para testagem rápida de HIV/AIDS, HEPATITES E SÍFILIS e outras atividades inerente à função.

11. ENFERMEIRO DIARISTA/POLICLÍNICA
REQUISITO: Diploma de graduação + Registro no Conselho Regional de Enfermagem
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (HUM MIL OITOCENTOS REIAS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando
processos de rotina ou específicos para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva; participar do programa de
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, bem como da aplicação das medidas destinadas à prevenção de doenças; assumir
responsabilidade técnica na respectiva área e junto ao respectivo Conselho de Classe; atuar em equipe multidisciplinar e supervisionar estagiários e
residentes; prestar assistência ao paciente, coordenar, planejar ações de enfermagem para promoção à saúde; realizar o cuidado e a atenção integral
em saúde da população, promovendo e apoiando o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à humanização da atenção; participar
das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; discutir e elaborar projetos terapêuticos
em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços de cuidado e discussão, promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade
dos profissionais no cuidado à população e permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do acompanhamento dos usuários, realizando ações
multidisciplinares e transdisciplinares; participar de processos de educação permanente e desenvolvimento da equipe, qualificação do cuidado e dos
programas de controle de infecção nos ambientes de trabalho e de biossegurança; realizar o monitoramento dos indicadores de interesse da gestão;
realizar o planejamento das atividades do serviço; construir o diagnóstico situacional da unidade e realizar o permanente monitoramento; outras
atividades inerente à função.

12. CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado  de  curso  superior  de  graduação  em  Odontologia,  fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo
Ministério da Educação (MEC), acrescido de especialização em Endodontia reconhecida pelos órgãos de controle e registro no conselho de classe.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação junto com a
gerência do CEO; participar de discussões com a Rede Básica como agente de educação permanente; discutir a programação, exercer as atribuições
dispostas na legislação específica da profissão de Cirurgião-Dentista/Endodontista como a especialidade que tem como objetivo a preservação do
dente por  meio de prevenção, diagnóstico,  prognóstico,  tratamento e  controle das alterações  da polpa e  dos tecidos peri¬-radiculares;  realizar
procedimentos  conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos  cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares;  procedimentos cirúrgicos para-
endodônticos; tratamento dos traumatismos dentários; promover a contra-referência e referência, promover outras atividades correlatas; realizar as
atribuições e demais atividades inerentes à função.
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13. CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  curso  superior  de  graduação  em Odontologia,  fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo
Ministério da  Educação (MEC), acrescido de especialização em Cirurgia Buco-maxilo-facial reconhecida pelos órgãos de controle,  registro no
conselho de classe
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação junto com a
gerência do CEO; participar de discussões com a Rede Básica como agente de educação permanente; discutir a programação, exercer as atribuições
dispostas na Legislação específica do Cirurgião-Dentista/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; demais atividades inerentes à função.

14. MÉDICO VETERINÁRIO
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Medicina Veterinária reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC) + Registro no Conselho de Classe Competente por instituição
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Compreender  e  entender  a  legislação  e  o  papel  do  SUS;  acompanhar  e  analisar  os  indicadores  entomo-epidemiológicos,
identificando áreas de risco das zoonoses, das doenças transmitidas por vetores e dos acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, para
subsidiar a tomada de decisão; avaliar o impacto das ações de vigilância e controle realizadas no âmbito ambiental, buscando alternativas de solução
para redução ou superação dos problemas identificados; contribuir para o planejamento e acompanhar,  supervisionar e assessorar as atividades
operacionais dos programas de vigilância de prevenção e controle de zoonoses,  entomologia, animais peçonhentos e venenosos no município;
analisar, o desenvolvimento das atividades de campo referentes às zoonozes quanto ao cumprimento de metas de qualidade das ações empregadas;
participar  da  elaboração de  estratégias  de  ações  educativas  e  de  sensibilização,  relacionadas  às  zoonoses,  doenças  transmitidas  por  vetores  e
acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, objetivando a promoção e a prevenção da saúde da população alvo; elaborar relatórios e
documentos oficiais que subsidiem as ações de vigilância ambiental a serem desenvolvidas no nível municipal, seguindo as orientações da Diretoria
de Vigilância; implementar e participar da coordenação das ações ambientais para o enfrentamento de situações não previstas ou consideradas de
emergência; acompanhar as ações executadas nos Laboratórios de Entomologia Médica e Malacologia na avaliação da frequência e quantidade de
espécimes  encaminhados,  dos  resultados,  do  preenchimento  de  boletins  e  dos  encaminhamentos  a  partir  dos  focos  Aedes  aegypti,  Culex  e
Biomphalaria identificados; participar das investigações de casos suspeitos ou confirmados por dengue, filariose, esquistossomose, leptospirose,
raiva,  Esporotricose  dentre  outras,  contribuindo  com  as  informações  e  orientações  relacionadas  aos  aspectos  ambientais  nesse  processo.
Supervisionar estagiários e residentes;  praticar clínica médica veterinária  em todas as  suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal;
elaborar laudos, pareceres e atestados; demais atividades inerentes à função.

15. BIÓLOGO (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS)
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Ciências Biológicas reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC) + Registro no Conselho de Classe Competente + Experiência profissional em Vigilância Ambiental.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Acompanhar  e  analisar  os  indicadores  entomo-epidemiológicos,  identificando  áreas  de  risco  das  zoonoses,  das  doenças
transmitidas por vetores e dos acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, para subsidiar a tomada de decisão; Avaliar o impacto das
ações  de  vigilância  e  controle  realizadas  no  âmbito  ambiental,  buscando  alternativas  de  solução  para  redução  ou  superação  dos  problemas
identificados; Contribuir para o  planejamento e acompanhar,  supervisionar e assessorar as atividades operacionais dos programas de vigilância
prevenção e controle de zoonoses, entomologia, animais peçonhentos e venenosos dos municípios; Analisar, o desenvolvimento das atividades de
campo referentes às zoonozes quanto ao cumprimento de metas de qualidade das ações empregadas; Participar da elaboração de estratégias de ações
educativas  e  de  sensibilização,  relacionadas  às  zoonoses,  doenças  transmitidas  por  vetores  e  acidentes  causados  por  animais  peçonhentos  e
venenosos, objetivando a promoção e a prevenção da saúde da população alvo; Elaborar relatórios e documentos oficiais que subsidiem as ações de
vigilância ambiental a serem desenvolvidas nos nível municipal, seguindo as orientações da Diretoria de Vigilância; Implementar e participar da
coordenação das ações ambientais para o enfrentamento de situações não previstas ou consideradas de emergência; Acompanhar as ações executadas
nos Laboratórios de Entomologia Médica e Malacologia na avaliação da freqüência e quantidade de espécimes encaminhados, dos resultados, do
preenchimento de boletins e dos encaminhamentos a partir dos focos Aedes aegypti, Culex e Biomphalaria identificados; Participar das investigações
de casos suspeitos ou confirmados por dengue, filariose,  esquistossomose, leptospirose,  raiva, Esporotricose dentre outras contribuindo com as
informações e orientações relacionadas aos aspectos ambientais nesse processo. Supervisionar estagiários e residentes; desempenhar outras tarefas
correlatas ou definidas em regulamento.

16. COORDENADOR GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA
REQUISITO:  Diploma  devidamente  registrado  de  curso  superior  de  graduação  em  Enfermagem  fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo
Ministério  da  Educação (MEC),  acrescido de  especialização  em Saúde  Pública  ou  Saúde  Coletiva  ou Gestão  de  Redes  de  Atenção  à  Saúde
reconhecido pelos órgãos de controle + registro no conselho de classe + Experiência em gestão do SUS no mínimo 2 (dois) anos + Experiência como
enfermeira de ESF no mínimo 2 (dois) anos.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.880,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS)
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Compreender e  entender  a  legislação  e  o  papel  do SUS;  coordenar  as  ações  para organização da  rede  de  atenção primária;
coordenar os trabalhos das unidades de saúde da família; propor, coordenar, monitorar e avaliar políticas de atenção primária à saúde; articular
processos  intra  e  intersetorial,  tendo  como objetivo  qualificar  a  atenção  primária  à  saúde  no  município;  Propor  e  implementar  ações  para  a
reorganização e qualificação da atenção primária, tendo a saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento desse nível de atenção;
Disseminar informações relevantes da atenção primária no município; Prestar apoio institucional às ESF, em conjunto com os Gerentes de Território
para  organização  da  rede  de  atenção  primária  de  acordo  com  a  Política  Nacional  de  Atenção  Básica;  orientar  e  monitorar  o  processo  de
credenciamento e habilitação das equipes de saúde da família e demais programas da atenção primária; qualificar e apoiar Gerentes Regionais de
Saúde para o  desenvolvimento das  ações  de atenção primária;  monitorar  e  avaliar,  em conjunto com os Gerentes Regionais  as  ESF; Gerar  e
disponibilizar informações e relatórios gerenciais da atenção primária; elaborar manuais, instrutivos e demais instrumentos que orientem as ações da
atenção primária no município; Monitorar e propor correções nas informações oriundas do Sistema de Informação para a Atenção Básica; elaborar
metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da atenção à saúde que agreguem valor ao município; monitorar e avaliar as ações
relevantes à atenção à saúde, para orientar a tomada de decisão, demais atividades inerentes à função.

17. SANITARISTA
REQUISITO: Diploma de graduação de qualquer curso de saúde e certificado ou declaração de pós graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em saúde
pública ou Saúde Coletiva, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho Regional da Profissão quando couber.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e avaliar atividades de formulação, implantação e implementação das políticas de saúde no âmbito
municipal; Participar da avaliação das ações de saúde , utilizando indicadores operacionais e estudos com vistas e ajustes ; Realizar diagnóstico do
processo saúde doença definindo estratégias e ações para superar problemas de saúde; Acompanhar o comportamento das doenças e agravos, a fim
de controlar e ou erradicar as mesmas; Operacionalizar os sistemas de informações em saúde; Elaborar manuais, notas, planos e outros documentos
técnicos de vigilância e resposta a eventos de importância para saúde pública relacionada vigilância e controle de doenças transmissíveis, doenças
não transmissíveis  e eventos  de massa;  Apoiar  as  unidades técnicas da Secretária  Executiva de Vigilância e  Atenção em Saúde nas ações de
investigação e resposta aos casos/óbitos, surtos emergências ou outros eventos decorrentes de doenças transmissíveis e não transmissíveis; Participar
das atividades de capacitações/treinamento/atualização, quanto à Vigilância e Atenção em Saúde em resposta a eventos de importância para saúde
pública  relacionada a vigilância e  controle de  doenças  transmissíveis,  doenças não transmissíveis  e  eventos  de massa;  Apoiar  tecnicamente  a
Secretaria Executiva de Vigilância e Atenção em Saúde do município, de acordo com as necessidades institucionais de cada contexto de resposta a
eventos de saúde pública (casos, óbitos, surtos, epidemias) relacionados a Vigilância em Saúde e Epidemiologia das doenças transmissíveis e das
doenças não transmissíveis e eventos de massa; Desempenhar outras tarefas correlatas ou definidos em regulamento.

18. SUPERVISOR
REQUISITO*: Diploma devidamente registrado de curso superior fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) +
Experiência em gestão municipal no âmbito da Atenção Básica no mínimo 2 (dois) anos e/ou Experiência em gestão municipal no Âmbito da Saúde
mental no mínimo 2 (dois) anos e/ou Experiência em gestão municipal relacionados ao SUS, SUAS no mínimo 2 (dois) anos e/ou Experiência em
atividades de campo em atendimentos a população de rua no mínimo 2 (dois) anos e/ou Experiência em gestão municipal em políticas específicas e
transversais relacionadas a população em situação de rua no mínimo 2 (dois) anos e/ou Experiência em gestão municipal em políticas específicas e
transversais relacionadas a Redução de Danos
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500, 00 ( HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos do Consultório na Rua Olinda - CNAR;
participar  da  elaboração,  acompanhamento,  implementação  e  avaliação  dos  fluxos  e  procedimentos  adotados  pelo  CNAR visando  garantir  a
efetivação das articulações necessárias; acompanhar e monitorar o fluxo de procedimentos e informações com as demais políticas públicas e os
órgãos de saúde, assistência social, segurança, educação e direitos; definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos
no Consultório na Rua Olinda – CNAR, discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam
qualificar  o  trabalho;  sistematizar  os  registros  de  informações  e  monitorar  o  envio  regular  de  informações  sobre  os  serviços  e  as  unidades
referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor; participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de saúde e representar a
Unidade  em outros  espaços,  quando solicitado;  planejar  e  executar  eventos,  seminários,  palestras,  campanhas  educativas  e  informativas,  por
iniciativa da unidade ou quando convidado; executar outras atividades compatíveis com a função; elaborar Relatórios Gerais e projetos de atividades
internas de funcionamento e intersetorial, tendo em vista a construção e fortalecimento das redes de atendimento à população em situação de rua no
município de Olinda; coordenar a execução do projeto anual; coordenar os setores do CNAR; acompanhar diariamente o funcionamento do serviço;
realizar reuniões administrativas e técnicas; promover estudos de caso com a equipe técnica; atendimento ao público que procura o CNAR; realizar
seleção de estagiários  para o Consultório na Rua Olinda - CNAR; representar o Consultório  na Rua Olinda -  CNAR em atividades;  elaborar
anualmente um calendário de ações; monitorar e avaliar o Consultório na Rua Olinda - CNAR; buscar parcerias, seja público ou privada para o
Consultório na Rua Olinda, Elaborar projetos que enalteçam as atividades de campo do Consultório na Rua Olinda – CNAR, participar efetivamente
as atividades de campo de rotina do Consultório na Rua CNAR, Elaborar seminário anual com tema pertinente a população de rua e Consultório na
Rua em território municipal; demais atividades inerentes à função.

19. ENFERMEIRO SAÚDE MENTAL
REQUISITOS:  Diploma  devidamente  registrado  de  curso  superior  de  graduação  em  Enfermagem  fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo
Ministério da Educação (MEC), acrescido de especialização em Saúde Mental .
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40H
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS Planejar, programar, avaliar e executar a assistência de enfermagem em
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pacientes individuais e grupos; criar e manter o ambiente terapêutico voltado para a realização das atividades do CAPS; atuar junto aos pacientes,
familiares e à equipe no atendimento de suas necessidades básicas para obtenção e saúde física e mental; proferir palestras, orientação, coordenação
e elaboração de trabalhos na área de saúde mental  para o CAPS, famílias e comunidade;  organizar a manutenção do serviço de enfermagem;
atendimento  individual,  grupal,  grupal,  eletivo  e  de  urgência,  seguir  o  protocolo  para  atendimento  na  área  de  enfermagem;  realizar  visitas
domiciliares, matriciamento, outras tarefas inerentes à função.

20. TÉCNICO DE ENFERMAGEM POLICLÍNICA - DIARISTA
REQUISITO: Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão
competente + Curso técnico em enfermagem + Registro no Conselho Regional de Enfermagem
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; participar do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe
especialmente:  executar  ações  assistenciais de  enfermagem, exceto  as privativas  do enfermeiro  (a)  e  participar  de orientação e supervisão de
trabalhos de enfermagem em grau técnico e compor a equipe de saúde; exercer as atividades de técnico em enfermagem, promovendo conforto e
profilaxia para o bem estar do paciente conforme prescrição e orientação da Enfermagem; compor e exercer, conjuntamente com a equipe do serviço,
atividades de planejamento e acompanhamento e avaliação das ações; participar de atividades de Educação Permanente; receber o paciente, verificar
os sinais vitais; realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames,
lavagem,  preparação  e  esterilização  de  materiais,  entre  outras  atividades  delegadas  pelo  enfermeiro,  de  acordo  com sua  área  de  atuação  e
regulamentação; executar outras atividades correlatas à função.

21. PSICOPEDAGOGO
REQUISITO: Diploma de graduação em Psicologia ou Pedagogia fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) + pós-
graduação em Psicopedagogia Lato Sensu ou Stricto Sensu
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.112,00 (HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; Desenvolver no paciente à adesão ao tratamento clínico; a participação em
programas de atendimento integral à saúde, visando assegurar a aquisição de conhecimentos e aptidões, via educação (esclarecimento e orientação da
patologia e tratamento), para o exercício do autocuidado; atividades ocupacionais; a discussão dos casos clínicos com a equipe. Promove no sujeito
responsável pela sua saúde e pela sua doença em uma dimensão de conhecimento e de aprendizagem, enquanto agente de sua recuperação no
contexto individual e familiar; compor e exercer, conjuntamente com a equipe do serviço, atividades de planejamento e acompanhamento e avaliação
das ações; participar de atividades de Educação Permanente executar outras atividades correlatas à função.

22. TERAPEUTA OCUPACIONAL/SAÚDE MENTAL
REQUISITO: Diploma de graduação fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Registro no Conselho Regional de
Terapeuta Ocupacional
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.112,00 (HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; Desenvolver no paciente à adesão ao tratamento clínico; a participação em
programas de atendimento integral à saúde, visando assegurar a aquisição de conhecimentos e aptidões; compor e exercer, conjuntamente com a
equipe do serviço, atividades de planejamento e acompanhamento e avaliação das ações; participar de atividades de Educação Permanente; Planejar
e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; Orientar a
execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido,
corda e outros; Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo; Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob
sua orientação, sejam divulgados e valorizados através da participação de concursos e exposições; Avaliar a participação do indivíduo nas atividades
propostas, mediante ficha pessoal de avaliação; Avaliar os trabalhos realizados; Promover atividades sócio-recreativas; Promover reuniões, visando
ao  melhor  atendimento  dos  participantes;  -  Participar  de  programas  voltados  para  a  saúde  pública;  Emitir  pareceres  sobre  o  assunto  de  sua
especialidade; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; Executar outras atividades correlatas à
função.

23. OFICINEIRO
REQUISITO: Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão
competente + Registro profissional de artesão
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Executar de forma qualificada  e técnica de trabalhos em área artística,  cultural,  gastronômica,  de lazer,  preferencialmente ter
capacitação para trabalhos em grupo; coordenar e atuar em Oficinas Terapêuticas nas áreas de saúde, saúde mental, assistência social, visando a
reinserção social, cidadania, trabalho e renda; trabalhar junto ao usuário na perspectiva de acolhimento, vínculo, humanização e protagonismo dos
sujeitos; ensinar todas as etapas de execução de técnicas artesanais (planejamento), preparação de materiais e ferramentas de execução; capacitar
para  a  plena  utilização  das  ferramentas  necessárias  e  disponíveis  para  Oficinas;  trabalhar  em  conformidade  com  boas  praticas,  normas  e
procedimentos de biossegurança na execução das tarefas do espaço físico; controle dos materiais e ferramentas; orientar sobre a comercialização dos
produtos  artesanais  (compra  de  materiais,  calculo  de  gastos/custos,  elaboração  do  preço  final  e  modos  de  comercialização);  trabalhar  em
conformidade  com  as  boas  praticas,  normas  e  procedimentos  de  biossegurança;  participar  de  reuniões  de  equipes  multidisciplinares  e
interdisciplinares; elaborar relatórios e planilhas sobre suas tarefas; demais atividades inerentes à função.

24. EDUCADOR FÍSICO
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REQUISITO: Bacharelado em Educação Física fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Registro no Conselho
Competente
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.112,00 (HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade e ao público
alvo da secretaria; veicular informações 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 lazer, das práticas corporais;  proporcionar educação permanente em atividade física/práticas corporais,
nutrição e saúde, sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em
serviço, dentro de um processo de educação permanente; articular ações, de forma integrada com outras áreas do governo municipal 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;  supervisionar,  de  forma  compartilhada  e  participativa,  as  atividades
desenvolvidas pela secretaria; articular parcerias com outros setores visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas
disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem atividade física/práticas corporais e sua importância
para a saúde da população; outras atividade inerentes à função.

25. MÉDICO INTERVENCIONISTA SAMU
REQUISITOS: Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho Regional de Medicina de PE.
Título de especialista  em Medicina Intensiva,  Clínica Médica,  Cirurgia Geral,  Cirurgia  do Trauma, Pediatria,  Cirurgia Pediátrica,  Cardiologia,
Neurologia ou Pneumologia. Certificado de curso ATLS, PHTLS, ACLS, PALS, FCCS. Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado
ao  atendimento  de  urgências  e  emergências  emitida  por  Instituição  onde  atuou  e  assinada  pelo  diretor  da  Instituição  ou  representante  legal,
explicitando a função e o período de atuação de no mínimo de 2 anos; devendo além das ações assistenciais, prestar serviços administrativos e
operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar. Disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; capacidade física
e mental para a atividade; disposição para cumprir ações orientadas; iniciativa e facilidade de comunicação; destreza manual e condicionamento
físico para trabalhar em unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação
periódica.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Exercer a regulação médica  do sistema; conhecer a  rede de serviços da região;  manter uma visão global  e permanentemente
atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional;
recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor
resposta), acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter contato diário com os
serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos
médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço
nos aspectos inerentes à sua profissão;  avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do
serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de assistência pré-
hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao
código de ética médica. Apoiar processos de perícias, auditorias e sindicâncias em sua área de atuação. Realizar processos de assistência à saúde,
cumprindo normas e critérios de atendimento e utilização dos recursos disponíveis, sem distinção de diagnóstico. Responder de forma equilibrada e
proativa, em situações de emergência ou catástrofe, acatando e cumprindo orientações quanto a processos de atendimento, procedimentos e cuidados
à saúde do cidadão. Agir em conformidade com as diretrizes estratégicas da Instituição, cumprindo normas e procedimentos legais que regulam o
exercício de sua atividade profissional. Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de saúde
do município. Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente, como facilitador de aprendizagem e como aprendiz; atuar
como preceptor, supervisionando estagiários e residentes.

26. ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA SAMU
REQUISITOS: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em enfermagem registrado na instituição reconhecida pelo MEC e
Inscrição  no  Conselho  Regional  de  enfermagem  de  PE.  Certificado  da  Residência  em  Urgência  e  Emergência  ou  conclusão  do  curso  de
especialização em Urgência e Emergência. Certificado de curso PHTLS. Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento
de urgências e emergências emitida por Instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição ou representante legal, explicitando a função e o
período de atuação devendo ser no mínimo de 2 anos ou informada em Carteira de Trabalho, devendo além das ações assistenciais, prestar serviços
administrativos e operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12x36 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar prescrições médicas por
telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos
científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém-nato;
realizar partos sem distorcia; participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos
programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo
desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código
de Ética de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas; apoiar processos de perícias, auditorias e
sindicâncias em sua área de atuação; realizar processos de assistência à saúde, cumprindo normas e critérios de atendimento e utilização dos recursos
disponíveis,  sem distinção  de  diagnóstico;  responder  de  forma equilibrada  e  proativa,  em situações  de  emergência  ou  catástrofe,  acatando e
cumprindo orientações quanto a processos de atendimento, procedimentos e cuidados à saúde do cidadão; agir em conformidade com as diretrizes
estratégicas  da Instituição,  cumprindo normas e  procedimentos  legais  que  regulam o  exercício de sua  atividade profissional;  atuar  em equipe
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multiprofissional  de forma articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de saúde do município; contribuir, realizar e participar das
atividades de Educação Permanente,  como facilitador de aprendizagem e  como aprendiz;  atuar  como preceptor,  supervisionando estagiários  e
residentes; demais atividades inerentes à função.
27. TÉCNICO DE ENFERMAGEM OPERADOR MOTOLÂNCIA SAMU
REQUISITOS: Certificado de conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem emitido por instituição reconhecida pelo MEC; Inscrição no Conselho
Regional de Enfermagem de PE. Certificado de curso APH com no mínimo 120 h. Experiência nesta área de atuação emitida por Instituição onde
atuou e assinada pelo diretor da Instituição, representante legal, explicitando a função e o período de atuação devendo ser no mínimo de 2 anos ou
informada  em  Carteira  de  Trabalho,  devendo  além  das  ações  assistenciais,  prestar  serviços  administrativos  e  operacionais  em  sistemas  de
atendimento pré-hospitalar. Carteira Nacional de Habilitação – categoria A; Ter mais de 18 anos.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12x36 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem a pacientes sob supervisão direta ou à
distância do profissional enfermeiro; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por
via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador por telemedicina; fazer curativos; prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por
sua segurança; realizar manobras de extração manual de vítimas; atender ao controle e qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; apoiar processos de perícias, auditorias e sindicâncias em sua área de
atuação; realizar processos de assistência à saúde, cumprindo normas e critérios de atendimento e utilização dos recursos disponíveis, sem distinção
de diagnóstico; responder de forma equilibrada e produtiva, em situações de emergência ou catástrofe, acatando e cumprindo orientações quanto a
processos  de  atendimento,  procedimentos  e  cuidados à  saúde  do  cidadão;  agir  em conformidade  com as  diretrizes  estratégicas da Instituição,
cumprindo normas e procedimentos legais que regulam o exercício de sua atividade profissional;  atuar  em equipe multiprofissional  de forma
articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de saúde do município; demais atividades inerentes à função.
28. ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PLANTONISTA
REQUISITOS: Diploma de graduação do curso de Enfermagem, registrado no MEC ou Declaração de conclusão do curso; Registro no Conselho
Regional de Enfermagem de PE; Certificado ou Declaração de conclusão de Residência na área; ou Certificado ou Declaração de conclusão do
Curso de Especialização na área com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas emitido(a) por entidade devidamente credenciada;
Experiência nesta área de atuação emitida por Instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição ou representante legal, explicitando a
função e o período de atuação devendo ser no mínimo de 2 anos ou informada em Carteira de Trabalho.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12X36 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no serviço de urgência e emergência; executar prescrições médicas;
prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida,  que exijam conhecimentos científicos
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a assistência de enfermagem a adultos, crianças, idosos, à gestante, a parturiente, ao
recém-nato, sala de imunização, central de material e esterilização e outros setores do serviço; realizar partos sem distorcia, participar nos programas
de treinamento e  aprimoramento de pessoal  de saúde em urgências,  particularmente nos programas de educação continuada;  fazer controle de
qualidade  do  serviço  nos  aspectos  inerentes  à  sua  profissão;  subsidiar  os  responsáveis  pelo  desenvolvimento  de  recursos  humanos  para  as
necessidades  de  educação  continuada  da  equipe;  obedecer  a  Lei  do  Exercício  Profissional  e  o  Código  de  Ética  de  Enfermagem;  conhecer
equipamentos; apoiar processos de perícias, auditorias e sindicâncias em sua área de atuação; realizar processos de assistência à saúde, cumprindo
normas e critérios de atendimento e utilização dos recursos disponíveis, sem distinção de diagnóstico; responder de forma equilibrada e proativa, em
situações de emergência ou catástrofe, acatando e cumprindo orientações quanto a processos de atendimento, procedimentos e cuidados à saúde do
cidadão; agir em conformidade com as diretrizes estratégicas da Instituição, cumprindo normas e procedimentos legais que regulam o exercício de
sua  atividade  profissional;  atuar  em equipe  multiprofissional  de  forma  articulada com os diversos níveis de  atenção  do sistema  de  saúde  do
município; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente, como facilitador de aprendizagem e como aprendiz; atuar como
preceptor, supervisionando estagiários e residentes; demais atividades inerentes à função.

29. MÉDICO CLÍNICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PLANTONISTA
REQUISITOS: Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho Regional de Medicina de PE.
Título de  especialista  em Medicina  Intensiva,  Clínica  Médica,  Cirurgia  Geral,  Cirurgia  do Trauma,  Cardiologia,  Neurologia  ou  Pneumologia.
Experiência profissional  prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e  emergências emitida por  Instituição onde atuou e
assinada pelo diretor da Instituição ou representante legal, explicitando a função e o período de atuação de no mínimo de 2 anos; devendo além das
ações assistenciais ,prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento de urgência e emergência clínica.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  exames  médicos  e  emitir  diagnósticos;  acompanhar  pacientes  internados;  prescrever  e  ministrar  tratamento  para  as
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano; aplicar os métodos da medicina preventiva; definir instruções; praticar atos cirúrgicos
e correlatos; emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; aplicar as leis e regulamentos da saúde pública; desenvolver
áreas de saúde coletiva; participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; clinicar e medicar pacientes; assumir
responsabilidades  sobre os  procedimentos médicos que  indica ou do qual  participa;  responsabilizar-se  por  qualquer  ato profissional  que tenha
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e
organizar qualificação, capacitação e treinamento; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo;
utilizar  equipamentos  de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; colaborar com a instrução de processos administrativos  ou
judiciais, com a emissão de laudos ou relatórios, relativos da sua área, quando solicitado pela administração; utilizar recursos de informática; outras
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo.
30.MÉDICO PEDIATRA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PLANTONISTA
REQUISITOS: Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inscrição no Conselho Regional de Medicina de PE.
Título de especialista em Pediatria ou Cirurgia Pediátrica. Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e
emergências emitida por Instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição ou representante legal, explicitando a função e o período de
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atuação de no mínimo de 2 anos; devendo além das ações assistenciais, prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento 
de urgência e emergência pediátrica.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas
REGIME: Mensalista
ATRIBUIÇÕES: Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnostico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva. participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e 
atividades de educação em saúde visando melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões com familiares ou responsáveis 
de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; promover reuniões com profissionais da área 
para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados a 
população; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua 
correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; colaborar com a instrução de processos 
administrativos ou judiciais, com a emissão de laudos ou relatórios, relativos a sua área, quando solicitado pela administração; participar de 
programa e treinamento, quando convocado; utilizar recursos de informática; outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo.

Município de Olinda http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/9383B41D/03AOL...

14 of 16 06/11/2019 13:56


