
EDITAL  Nº  001/2019  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DE  CARGOS

EFETIVOS PARA ATUAR NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ERRATA Nº 001/2019

A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife em conjunto com a Secretaria

Municipal de Saúde, tornam de conhecimento público a seguinte alteração do Edital nº 001/2019 do Concurso

Público para provimento de cargos efetivos para atuação no âmbito da Secretaria de Saúde: 

I- A Tabela 12.12.2 e item 12.18 passarão a vigorar com a seguinte redação:

TABELA 12.12.2

NÍVEL SUPERIOR

ITEM TÍTULOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

1
Certificado ou Declaração de conclusão de Doutorado na Área de Atuação escolhida pelo candidato,
dentre aquelas especificadas no Anexo I, emitida por entidade reconhecida pelo MEC.

100

2
Certificado ou Declaração de conclusão de Mestrado na Área de Atuação escolhida pelo candidato,
dentre aquelas especificadas no Anexo I, emitida por entidade reconhecida pelo MEC.

80

3

Certificado ou Declaração de conclusão de Residência na Área de Atuação escolhida pelo candidato,
dentre aquelas especificadas no Anexo I, emitido por entidade reconhecida pelo MEC.

Certificado ou Declaração de conclusão de Especialização na forma de treinamento em serviço, sob
supervisão na Área de Atuação escolhida pelo candidato, dentre aquelas especificadas no Anexo I,
com mínimo  de  1.140  horas,  emitido  por  entidade  reconhecida  pelo  MEC ou  obtido  através  de
concurso das Associações Brasileiras reconhecido pelos Conselhos de Classe.

70

4
Certificado de conclusão de cursos de especialização na Área de Atuação escolhida pelo candidato,
dentre aquelas especificadas no Anexo II, a partir de 360 horas, emitido por entidade reconhecida pelo
MEC.

60

12.18.Poderão  pontuar  os  títulos  exigíveis  como  forma  de  comprovação  para  ingresso  ao  cargo.Caso  o
candidato possua mais de um título de especialização na área de atuação escolhida para se inscrever no
concurso, apenas um deles poderá ser utilizado como meio de pontuação, obedecendo o disposto nos itens
12.4.2 e 12.4.3.



II - ANEXO I – Q U A D R O  D E  D I S T R I B U I Ç Ã O  D A S  V A G A S ,  p a s s a r á  a  
v i g o r a r  c o m  a  s e g u i n t e  r e d a ç ã o

A N E X O  I  –  Q U A D R O  D E  D I S T R I B U I Ç Ã O  D A S  V A G A S

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 9

NÍVEL MÉDIO(1)

Código
do

Cargo
Cargo

Carga
Horária
Semana

l

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PcD

Vencimento
inicial Bruto

Gratificação(2

) Adicional(2)
Período

de
prova

201 AG. DE SAÚDE AMB. E COMBATE ÀS ENDEMIAS 40H 40H 1 - R$ 1.250,00 -
Vale Refeição

e
Produtividade MANHÃ

202 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 30H 30H 1 - R$ 1.004,06 - Produtividade

203 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 40H 40H 1 - R$ 1.329,53 R$ 500,00
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

NÍVEL TÉCNICO(1)

Código
do

Cargo
Cargo

Carga
Horária
Semana

l

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PcD

Vencimento
inicial Bruto

Gratificação(2

) Adicional(2)
Período

de
prova

301 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H DIARISTA 30H 52 6 R$ 991,51 - Produtividade

MANHÃ

302 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H PLANTONISTA 30H 213 26 R$ 991,51 -
Plantão (R$
450 00) e

Produtividade

303 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H SAMU - PLANTONISTA 30H 59 6 R$ 991,51 R$ 300,00
Plantão (R$
450 00) e

Produtividade

304
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H – OPERADOR DE 
MOTOLÂNCIA – SAMU - PLANTONISTA 

30H 14 2 R$ 991,51 R$ 300,00
Plantão (R$
450 00) e

Produtividade

305 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 40H 10 1 R$ 1.235,35 R$ 700,00
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

306 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H - ANÁLISES CLÍNICAS 30H 1 - R$ 833,60 -
Produtividade

MANHÃ

307 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H – CITOTÉCNICO 30H 1 - R$ 833,60 -
Produtividade

308 TÉCNICO EM HISTOPATOLOGIA 30H 30H 1 - R$ 833,60 -
Produtividade

309 TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 30H 30H 1 - R$ 833,60 -
Produtividade

310 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 20H PLANTONISTA 20H 1 - R$ 833,60 -
Plantão (R$
260,00) e

Produtividade

311 TÉCNICO EM SANEAMENTO 30H 30H 1 - R$ 833,60 -
Produtividade

312 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 30H 30H 1 - R$ 1.016,60 -
Produtividade

313 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40H 40H 1 - R$ 1.339,28 R$ 650,00
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

314 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 30H 30H 1 - R$ 895,92 - Produtividade MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR(1)

Código
do

Cargo
Cargo

Carga
Horária
Semana

l

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PcD

Vencimento
inicial Bruto

Gratificação(2

) Adicional(2)
Período

de
prova

401 ANALISTA CLÍNICO 30H 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Produtividade MANHÃ

402 ASSISTENTE SOCIAL 20H 20H 1 - R$ 1.419,18 R$ 500,00 Produtividade



403 ASSISTENTE SOCIAL 30H 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Produtividade TARDE

404 BIÓLOGO 30H 30H 1 -
R$ 2.373,84

-
Produtividade

MANHÃ

405 BIOMÉDICO 30H 30H 1 -
R$ 2.373,84

-
Produtividade

406
CIRURGIÃO DENTISTA 20H - CIRURGIA E 
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

20H 1 - R$ 2.672,68 -
Produtividade TARDE

407 CIRURGIÃO DENTISTA 20H 20H 2 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade MANHÃ

408 CIRURGIÃO DENTISTA 20H-ENDODONTIA 20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade TARDE

409 CIRURGIÃO DENTISTA 20H - ESTOMATOLOGIA 20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade

MANHÃ

410 CIRURGIÃO DENTISTA 20H - ODONTOPEDIATRIA 20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade

411 CIRURGIÃO DENTISTA 20H - ORTODONTIA 20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade

412
CIRURGIÃO DENTISTA 20H - PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade

413 CIRURGIÃO DENTISTA 20H – PERIODONTIA 20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade

414 CIRURGIÃO DENTISTA 20H - PRÓTESE 20H 1 -
R$ 2.672,68

-
Produtividade

415 CIRURGIÃO DENTISTA 40H 40H 2 - R$ 5.345,33 R$ 2.442,22
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

416 ENFERMEIRO 30H DIARISTA 30H 44 5 R$ 3.012,13 - Produtividade MANHÃ

417 ENFERMEIRO 30H PLANTONISTA 30H 88 12 R$ 3.012,13
- Plantão (R$

1.020,00) e
Produtividade

TARDE

418
ENFERMEIRO 30H URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU – 
PLANTONISTA

30H 8 1 R$ 3.012,13
R$ 600,00 Plantão (R$

1.020,00) e
Produtividade

MANHÃ

419 ENFERMEIRO OBSTETRA 30H PLANTONISTA 30H 5 1 R$ 3.012,13
- Plantão (R$

1.020,00) e
Produtividade

420 ENFERMEIRO OBSTETRA 40H DIARISTA 40H 1 - R$ 5.345,33
- Vale Refeição

e
Produtividade

421 ENFERMEIRO 40H 40H 27 4 R$ 5.345,33 -
Vale Refeição

e
Produtividade

422 ENFERMEIRO 40H – USF 40H 9 2 R$ 5.345,33 R$ 2.442,22
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

423 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 30 H 30H 1 - R$ 4.684,03 -
Produtividade

MANHÃ

424 FARMACÊUTICO 30H 30H 1 - R$ 2.553,15 -
Produtividade

425 FARMACÊUTICO 40H 40H 1 - R$ 3.061,77 R$ 1.500,00
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

426 FISIOTERAPEUTA 20H 20H 1 - R$ 1.544,68 R$ 750,00
Produtividade MANHÃ

427 FISIOTERAPEUTA 30H 30H 1 - R$ 2.553,15 -
Produtividade TARDE

428 FONOAUDIÓLOGO 30H 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Produtividade MANHÃ

429 FONOAUDIÓLOGO 40H 40H 1 - R$ 2.703,17 R$ 1.500,00
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE



430 FONOAUDIÓLOGO INFANTIL 30H 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Vale Refeição

e
Produtividade

MANHÃ

431 MEDICO 20H ACUPUNTURA 20H 1 - R$ 5.971,11 -
Produtividade

TARDE

432 MEDICO 20H ALERGIA E IMUNOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

433 MÉDICO 20H ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

434 MEDICO 20H ANGIOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

435 MEDICO 20H CARDIOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

436 MEDICO 20H CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

437 MEDICO 20H CLINICA MÉDICA 20H 3 1
R$ 5.971,11

-
Produtividade

438 MEDICO 20H DERMATOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

439 MEDICO 20H ECOCARDIOGRAFIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

440 MEDICO 20H IMAGINOLOGIA PEDIATRICA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

441 MEDICO 20H ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

442 MEDICO 20H ERGOMETRIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

443 MEDICO 20H GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICO 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

444 MÉDICO 20H GASTROENTEROLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

TARDE
445 MEDICO 20H GERIATRIA 20H 1 -

R$ 5.971,11
-

Produtividade

446 MÉDICO 20H GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 20H 1
R$ 5.971,11 Produtividade 

447 MEDICO 20H HOMEOPATIA 20H 1 - R$ 5.971,11 -
Produtividade

448 MÉDICO 20H INFECTOLOGIA 20H 1 - R$ 5.971,11 -
Produtividade

449 MEDICO 20H MASTOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

450 MEDICO 20H NEUROLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

451 MEDICO 20H NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

452 MEDICO 20H OFTALMOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

453 MEDICO 20H OTORRINOLARINGOLOGIA 20H 1 - R$ 5.971,11 -
Produtividade

454 MÉDICO 20H MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

455 MEDICO 20 H PEDIATRIA 20H 2 - R$ 5.971,11 -
Produtividade

456 MEDICO 20H PNEUMOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

457 MÉDICO 20H PROCTOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

458 MEDICO 20H PSIQUIATRIA (3) 20H 5 1
R$ 5.971,11

-
Produtividade

459
MEDICO 20H PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

460 MEDICO 20H RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM 

20H 1 - R$ 5.971,11 - Produtividade



461 MEDICO 20H REUMATOLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

462 MEDICO 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DIARISTA 20H 1 - R$ 5.971,11 -
Produtividade

463
MEDICO 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – 
PLANTONISTA

20H 1 - R$ 5.971,11 -
Plantão (R$
3.785,60) e

Produtividade

464 MÉDICO 20H UROLOGIA 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

465 MEDICO DO TRABALHO 20H 20H 1 -
R$ 5.971,11

-
Produtividade

466 MÉDICO DA  ATENÇÃO PRIMÁRIA  40H 40H 3 1
R$11.942,22

R$ 2.146,48

Vale Refeição
e

Produtividade

467 MÉDICO VETERINÁRIO 30H 30H 1 - R$ 4.684,03 -
Produtividade

468 NUTRICIONISTA 30H DIARISTA 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Produtividade MANHÃ

469 NUTRICIONISTA 40H 40H 1 - R$ 2.703,17 R$ 1.500,00

Vale Refeição
e

Produtividade
TARDE

470 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 30 H 30H 2 - R$ 2.553,15 -
Produtividade

MANHÃ
471

PSICÓLOGO 30H DIARISTA 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Produtividade

472 PSICÓLOGO 30H PLANTONISTA 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Plantão (R$
600,00) e

Produtividade

473 PSICÓLOGO 40H 40H 1 - R$ 2.703,17 R$ 1.500,00
Vale Refeição

e
Produtividade

TARDE

474 QUÍMICO 30H 30H 1 - R$ 4.684,03 -
Produtividade

MANHÃ

475 SANITARISTA 30H 30H 1 - R$ 2.373,84 -
Produtividade

476 SANITARISTA 40H 40H 1 - R$ 4.237,24 -
Vale Refeição

e
Produtividade TARDE

477 TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H 20H 1 - R$ 1.544,68 R$ 750,00
Produtividade

478 TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H DIARISTA 30H 1 - R$ 2.553,15 -
Produtividade

MANHÃ

479 TERAPEUTA OCUPACIONAL 30 H PLANTONISTA 30H 1 - R$ 2.553,15 -
Plantão (R$
600,00) e

Produtividade

TOTAL DE VAGAS 626 69 -

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo II deste Edital.
(2) Além  do  vencimento  base,  todas  as  categorias  podem  perceber  o  adicional  de  produtividade  variável  e

gratificações de acordo com a lotação.
(3) Com relação ao cargo de Médico Psiquiatria 20H, a lotação se dará a critério da Administração. Quando a lotação

se der na Unidade de Perícias Médicas, o profissional terá direito à percepção de gratificação no valor de R$
1.000,00 conforme Art.76 da Lei nº 18592/2019, deixando o mesmo de perceber o adicional por desempenho de
equipe/produtividade.



III – O Anexo II - D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S , passará a 
vigorar com a seguinte redação:

A N E X O  I I  –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 9

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE ÀS ENDEMIAS 40H

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio emitido por instituição reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: Identificar e intervir em seu território de atuação sobre fatores biológicos e não biológicos de risco a saúde
humana; desenvolver ações de educação ambiental para a saúde junto à comunidade fornecendo informações individuais e
coletivas quanto a prática doméstica de prevenção de fatores de riscos ambientais que causam doenças e de outros a saúde
da população. Participar de atividades e campanhas eventualmente a noite ou nos finais de semana e feriados, notificar e
intermediar soluções sobre denúncias e queixas da população referentes a fatores ambientais de agravo à saúde; executar
tratamento focal e identificar criatórios domésticos (cães, gatos, porcos, cavalos entre outros) e avaliar as condições higiênico-
sanitárias e riscos potenciais a saúde da população circunvizinhas, realizar o conhecimento geográfico e manter atualizados
os mapas croquis e outras informações (número de imóveis, novas ruas, pontos estratégicos entre outros) em seu território de
atuação. Registra as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos bem como manter o fluxo
de informações proposto; Atuar em equipe, colaborar com a organização da farmácia.

CARGO 202: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 30H

REQUISITOS:  Certificado  ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo MEC e Inscrição no Conselho
Regional de Odontologia.

ATRIBUIÇÕES:  Recepcionar e identificar o paciente;  organizar a sala para atendimento;  auxiliar  o cirurgião-dentista nos
procedimentos a serem realizados; orientar o paciente na higiene bucal; marcar consulta e anotar fichas clínicas; revelar e
montar radiografias intra-orais e zelar pela conservação e manutenção dos aparelhos odontológicos; participar de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; observar as normas de vigilância à
saúde  ambiental;  auxiliar  o  cirurgião-dentista  e  o  técnico  em  higiene  dental  junto  a  cadeira  operatória;  participar  dos
levantamentos  epidemiológicos  e  visitas  domiciliares;  participar  de  reuniões  técnicas;  atuar  em equipe  multidisciplinar  e
atividades junto à comunidade.

CARGO 203: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 40H

REQUISITOS:  Certificado  ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo MEC e Inscrição no Conselho
Regional de Odontologia.

ATRIBUIÇÕES:  Participar  de ações  de promoção,  prevenção,  tratamento  e reabilitação da saúde em nível  individual  e
coletivo; atuar em equipe multiprofissional nas atividades junto à comunidade. Recepcionar e identificar o paciente; organizar
a sala para atendimento; auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos a serem realizados; orientar o paciente na higiene
bucal;  marcar  consulta  e  anotar  fichas  clínicas;  revelar  e  montar  radiografias  intra-orais  e  zelar  pela  conservação  e
manutenção dos aparelhos odontológicos; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no
nível individual e coletivo; observar as normas de vigilância à saúde ambiental; auxiliar o cirurgião-dentista e o técnico em
higiene dental junto a cadeira operatória; participar dos levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; acompanhar,
apoiar e desenvolver atividades à saúde bucal, como os membros de equipe de saúde; realizar ações de educação em saúde
a  grupos  específicos  em famílias  em situação  de  risco,  conforme planejamento  da  equipe  de  saúde;  colaborar  com a
organização da farmácia. Participar de reuniões técnicas; atuar em equipe multidisciplinar e atividades junto à comunidade.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H – DIARISTA

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de Conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos do MEC, realizado em Instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino ou Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.



ATRIBUIÇÕES:  Participar do planejamento, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; receber,
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a
pacientes  em  estado  grave;  atuar  na  prevenção  e  controle  sistemático  de  infecção  hospitalar;  administrar  e  fornecer
medicamentos;  auxiliar  na  realização  de  exames  e  testes  específicos;  assistir  ao  enfermeiro  na  prevenção  e  controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde; participar de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; participar de atividades que envolvam os
familiares dos pacientes;  prestar atendimento ao paciente em via pública; realizar visita domiciliar;  participar de reuniões
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar e atividades junto à comunidade.

CARGO 302: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H – PLANTONISTA

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de Conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem, e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional
de  Cursos  Técnicos  do  MEC,  realizado  em Instituições devidamente  credenciadas  pelo  Sistema Federal  de  Ensino  ou
Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: Participar do planejamento, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; receber,
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar  o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a
pacientes  em  estado  grave;  atuar  na  prevenção  e  controle  sistemático  de  infecção  hospitalar;  administrar  e  fornecer
medicamentos;  auxiliar  na  realização  de  exames  e  testes  específicos;  assistir  ao  enfermeiro  na  prevenção  e  controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde; participar de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; participar de atividades que envolvam os
familiares dos pacientes; prestar atendimento ao paciente em via pública; realizar visita domiciliar;  participar de reuniões
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar e atividades junto à comunidade.

CARGO 303: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H SAMU– PLANTONISTA

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de Conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem, e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional
de  Cursos  Técnicos  do  MEC,  realizado  em Instituições devidamente  credenciadas  pelo  Sistema Federal  de  Ensino  ou
Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. 

ATRIBUIÇÕES: Participar do planejamento, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; receber,
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar  o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a
pacientes  em  estado  grave;  atuar  na  prevenção  e  controle  sistemático  de  infecção  hospitalar;  administrar  e  fornecer
medicamentos;  auxiliar  na  realização  de  exames  e  testes  específicos;  assistir  ao  enfermeiro  na  prevenção  e  controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde; participar de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; participar de atividades que envolvam os
familiares dos pacientes; prestar atendimento ao paciente em via pública; realizar visita domiciliar;  participar de reuniões
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar e atividades junto à comunidade.

CARGO 304: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H OPERADOR DE MOTOLÂNCIA SAMU– PLANTONISTA

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de Conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem, e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional
de  Cursos  Técnicos  do  MEC,  realizado  em Instituições devidamente  credenciadas  pelo  Sistema Federal  de  Ensino  ou
Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino, Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e Carteira Nacional de
Habilitação – categoria A;

ATRIBUIÇÕES: Participar do planejamento, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; receber,
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar  o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a
pacientes  em  estado  grave;  atuar  na  prevenção  e  controle  sistemático  de  infecção  hospitalar;  administrar  e  fornecer
medicamentos;  auxiliar  na  realização  de  exames  e  testes  específicos;  assistir  ao  enfermeiro  na  prevenção  e  controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde; participar de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; participar de atividades que envolvam os
familiares dos pacientes; prestar atendimento ao paciente em via pública; realizar visita domiciliar;  participar de reuniões
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar e atividades junto à comunidade.



CARGO 305: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de Conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem, e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos do MEC, realizado em Instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino ou Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: Participar de ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde em nível individual e coletivo;
atuar  em equipe  multiprofissional;  executar,  sob  supervisão,  o  atendimento  a  pacientes;  executar  serviços  técnicos  de
enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de
rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e organização do
material e equipamentos; colaborar com a organização da farmácia e administração de medicamentos sob supervisão do
enfermeiro;  acompanhar os usuários  em atividades terapêuticas e  sociais;  realizar  ações  que envolvam as famílias  dos
pacientes;  realizar  visita  domiciliar;  participar,  quando  indicado,  de  fóruns  específicos  junto  a  comunidade;  participar  de
reuniões técnicas, realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e de famílias em situação de risco, conforme
planejamento da Equipe de Saúde.

CARGO 306: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H - ANÁLISES CLÍNICAS

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC e Certificado
ou Declaração de conclusão do Curso de Técnico em Análises Clínicas e suas denominações de acordo com o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e
Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino.

ATRIBUIÇÕES: Executar coleta de material; manipular substâncias químicas para preparo de soluções e reagentes, executar
sob supervisão imediata, trabalhos de análises e exames rotineiros de laboratórios; obedecer às normas estabelecidas para
controle de qualidade e biossegurança; auxiliar na conservação e manutenção do laboratório; ´reparar reagentes, amostras,
soluções, meios de cultura e outros; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível
individual e coletivo; realizar a leitura das preparações micológicas e encaminhar os casos duvidosos ou positivos ao médico
responsável pela definição do diagnóstico; participar das rotinas do laboratório nos setores de recepção, processamento
laboratorial,  arquivo  e  documentação  apresentar  relatórios  periódicos;  participar  de  reuniões  técnicas;  atuar  em equipe
multidisciplinar.

CARGO 307: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H - CITOTÉCNICO

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC e Certificado
ou Declaração de conclusão do Curso deTécnico em Citopatologia e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino.

ATRIBUIÇÕES:  Realizar a leitura das preparações micológicas e encaminhar os casos duvidosos ou positivos ao médico
responsável pela definição do diagnóstico; participar das rotinas do laboratório nos setores de recepção, processamento
laboratorial,  arquivo  e  documentação;  apresentar  relatórios  periódicos;  participar  de  reuniões  técnicas;  atuar  em equipe
multidisciplinar.

CARGO 308: TÉCNICO EM HISTOPATOLOGIA 30H

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC e Certificado
ou Declaração de conclusão do Curso de Técnico em Citopatologia e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino.

ATRIBUIÇÕES:  Dominar  e  conhecer  as  técnicas  de  inclusão  de  cortes  em  parafina,  inclusão  e  cortes  de  biópsia  e
congelação, colorações especiais de rotinas, arquivo de blocos de lâminas de exames (conhecimento); preparar corantes;
montar  lâminas;  processar  materiais  para  histologia;  manter  limpos  equipamentos,  vidrarias  e  utensílios  de  laboratório,
guardar  e gerenciar  materiais de consumo; operar  equipamento como processadores automáticos e tecidos,  centrífugas,
micrótomos, clostatos,  afiadores de navalha,  balanças analíticas,  estufas e inclusores de parafina,  coradora de lâminas;
realizar a macroscopia das peças sob supervisão; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde no nível individual e coletivo; participar de reuniões técnicas; atuar em equipe multidisciplinar.



CARGO 309: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 30H

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo MEC e Certificado
ou Declaração de conclusão de curso de Técnico em Imobilizações Ortopédicas e suas denominações de acordo com o
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de
Ensino e Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino.

ATRIBUIÇÕES:  Confeccionar  e  retirar  aparelhos gessados,  talas  gessadas (goteiras,  calhas)  e enfaixamentos;  executar
imobilizações; preparar e executar trações cutâneas; auxiliar o médico na instalação de trações esqueléticas e nas manobras
de redução manual; podem preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e
anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações; explicar aos pacientes os procedimentos a serem
realizados; participar  de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível  individual e coletivo;
participar de reuniões técnicas. Atuar em equipe multidisciplinar, colaborar com a organização da farmácia, supervisionar
estagiários.

CARGO 310: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 20H – PLANTONISTA

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de Instituição reconhecida pelo MEC, e Certificado
ou Declaração de conclusão do Curso de Técnico em Radiologia e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Técnico em Radiologia.

ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos relacionados com o manejo de aparelhos de raio x e revelação de chapas radiográficas;
realizar  exames  de  tomografia  computadorizada;  realizar  exames  radiológicas  utilizando  técnicas  e  procedimentos
necessários para cada área de serviço de saúde; zelar pela proteção radiológica dos pacientes e acompanhantes; participar
de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; participar de reuniões
técnicas, atuar em equipe multidisciplinar.

CARGO 311: TÉCNICO EM SANEAMENTO 30H

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de conclusão do Curso deTécnico em Saneamento e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Engenharia ou Arquitetura ou Agronomia ou
Quimica.

ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar e controlar a qualidade de água para o consumo humano; realizar coletas de água para consumo
humano;  elaborar  pareceres  e  relatórios;  analisar  laudos  laboratoriais;  realizar  coleta,  inspecionar  e  monitorar  o  meio
ambiente; participar da fiscalização, controle e normatização de procedimentos relativos à fiscalização sanitária e à qualidade
da água para consumo humano; realizar ações de prevenção e controle de riscos à saúde em conjunto com a vigilância
epidemiológica; preencher e assinar autos de infração, termos de notificação, apreensão, inutilização, interdição, coleta de
amostras e multas relativas ao descumprimento da legislação sanitária em vigor, ao controle de qualidade da água para
consumo humano; realizar  fiscalização conjunta com outros órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria estadual  de
Saúde, Ministério Público, órgãos de classe; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde
no nível individual e coletivo; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar.

CARGO 312 e 313: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 30H e TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40H

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de conclusão do Curso de Técnico em Saúde Bucal e suas denominações de acordo com o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e Sistemas
estaduais, distrital e municipais de Ensino e Inscrição no Conselho Regional de Odontologia.

ATRIBUIÇÕES:  Participar  de ações  de promoção,  prevenção,  tratamento  e reabilitação da saúde em nível  individual  e
coletivo; supervisionar sob delegação o trabalho dos atendentes de consultório dentário; atuar em equipe multiprofissional nas
atividades junto à comunidade. Explicar aos pacientes os procedimentos a serem realizados; participar dos treinamentos de
Atendentes  Consultório  dentário;  colaborar  nos  levantamentos  e  estudos  epidemiológicos;  colaborar  nos  programas
educativos de saúde bucal; orientar os pacientes sobre prevenção de doenças bucais; fazer demonstração de técnico de
escovação,  revelar  radiografias  intra-orais;  realizar  teste  de  vitalidade  pulpar;  polir  restaurações;  proceder  limpeza  e  a
assepsia do campo operário;  remover  suturas;  e preparar  moldeiras;  confeccionar  modelos;  realizar  remoção de inutos,
placas  e  cálculos  supragengivais;  inserir  e  condensar  substâncias  restauradoras;  acompanhar,  apoiar  e  desenvolver
atividades à saúde bucal com membros da equipe de saúde. Apoiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e
Auxiliar em Saúde Bucal nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal. Colaborar com a organização da farmácia.



CARGO 314: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 30H 

REQUISITOS: Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC, Certificado ou
Declaração de conclusão do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho e suas denominações de acordo com o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e
Sistemas estaduais, distrital e municipais de Ensino; Inscrição na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho.

ATRIBUIÇÕES: Informar ao empregador e os trabalhadores, através de parecer técnico, sobre os riscos nos ambientes de
trabalho; executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho;|executar programas de prevenção de |acidentes do
trabalho; executar normas de segurança; indicar, solicitar, inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio; participar
de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; participar da elaboração e
execução de programas de prevenção de riscos ambientais, |programas de controle médico em saúde ocupacional; atuar nas
condições sanitárias e de conforto no ambiente de trabalho; fiscalizar e controlar os ambientes de trabalho; participar do
planejamento e execução das ações referentes à saúde do trabalhador; |normatizar procedimentos relativos à fiscalização
sanitária do ambiente do trabalho; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade, atuar em equipe multidisciplinar.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ANALISTA CLÍNICO 30H

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de Ciências Biomédicas, registrados no MEC, ou Diploma ou
Declaração  de  Conclusão  do  Curso  de  Farmácia  com  habilitação  em  bioquímica  registrado  no  MEC,  ou  Diploma  ou
Declaração de Conclusão do Curso de Medicina, com Título de Especialista em Patologia Clínica emitido pela Sociedade de
especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Residência Médica credenciada e com funcionamento autorizado
pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) registrado no MEC, ou Diploma ou Declaração de Conclusão do
Curso  de  Bioquímica,  registrado  no  MEC,  ou  Diploma  ou  Declaração  de  Conclusão  do  Curso  de  Ciências  Biológicas,
modalidade médica registrado no MEC; Inscrição no Conselho Regional referente à Categoria da Formação Acadêmica.

ATRIBUIÇÕES: Orientar, supervisionar e proceder a execução qualificada de análise e pesquisa em laboratório para fins de
diagnóstico laboratorial nas áreas de bioquímica, sorologia, parasitologia, uroanálise, macrobiologia, hermatologia, imuno-
hematologia,  pesquisas  hormonais,  microbiologia  e  físico  químico  da  água  e  dos  alimentos;  assumir  e  executar  o
processamento  de  sangue,  suas  sorologias  e  exames  pré-transfusionais;  interpretar  e  emitir  resultados  dos  exames
realizados;  supervisionar  e  orientar  trabalhos  auxiliares  e  técnicos  laboratoriais;  atuar  na comunidade através  de  ações
intersetoriais; desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; supervisionar estagiários e residentes.

CARGO 406: CIRURGIÃO DENTISTA 20H – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Cirurgia e Traumatologia
Buco  Maxilo  Facial  por  órgão  credenciado  pelo  MEC  ou  Certificado ou  Declaração  de  Conclusão de  Residência
Multiprofissional na área de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial credenciada e com funcionamento autorizado pela
Comissão  Nacional  de  Residência  Multiprofissional  em Saúde  e  em área  profissional  de  Saúde  (CNRMS /  COREMU),
Registro do Conselho Regional de Odontologia e Registro de Especialização.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
da  saúde,  no  nível  individual  e  coletivo;  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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e tratamento das afecções de cavidade bucal;
assegurar  a integralidade do tratamento  no âmbito  de atenção básica;  realizar  atendimentos  de primeiros  cuidados nas
urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em
saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de
inspeção na área de serviços de saúde e especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar
e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
normatizar  procedimentos relativos  à  fiscalização sanitária  dos  serviços  de saúde,  consultórios  odontológicos  e área de
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
realizar  fiscalização conjunta  com outros  órgãos  como o  Ministério  da Saúde,  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  Ministério
Público, órgãos de classe.



CARGO 408: CIRURGIÃO DENTISTA 20H ENDODONTIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Endodontia por órgão
credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência na área de Odontologia – Endodontiae com
funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em área profissional de Saúde
(CNRMS / COREMU), Registro do Conselho Regional de Odontologia e Registro da Especialização.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
da  saúde,  no  nível  individual  e  coletivo;  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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e tratamento das afecções de cavidade bucal;
assegurar  a integralidade do tratamento  no âmbito  de atenção básica;  realizar  atendimentos  de primeiros  cuidados nas
urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em
saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de
inspeção na área de serviços de saúde e especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar
e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
normatizar  procedimentos relativos  à  fiscalização sanitária  dos  serviços  de saúde,  consultórios  odontológicos  e área de
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
realizar  fiscalização conjunta  com outros  órgãos  como o  Ministério  da Saúde,  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  Ministério
Público, órgãos de classe.

CARGO 409: CIRURGIÃO DENTISTA 20H ESTOMATOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Estomatologia por órgão
credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência na área de Odontologia - Estomatologia e
com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em área profissional de
Saúde (CNRMS / COREMU), Registro do Conselho Regional de Odontologia e Registro da Especialização.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
da  saúde,  no  nível  individual  e  coletivo;  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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e tratamento das afecções de cavidade bucal;
assegurar  a integralidade do tratamento  no âmbito  de atenção básica;  realizar  atendimentos  de primeiros  cuidados nas
urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em
saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de
inspeção na área de serviços de saúde e especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar
e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
normatizar  procedimentos relativos  à  fiscalização sanitária  dos  serviços  de saúde,  consultórios  odontológicos  e área de
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
realizar  fiscalização conjunta  com outros  órgãos  como o  Ministério  da Saúde,  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  Ministério
Público, órgãos de classe.

CARGO 410: CIRURGIÃO DENTISTA 20H – ODONTOPEDIATRIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Odontopediatria por órgão
credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência na área de Odontologia - Odontopediatria e
com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em área profissional de
Saúde (CNRMS / COREMU), Registro do Conselho Regional de Odontologia e Registro da Especialização.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas



específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
da  saúde,  no  nível  individual  e  coletivo;  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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e tratamento das afecções de cavidade bucal;
assegurar  a integralidade do tratamento  no âmbito  de atenção básica;  realizar  atendimentos  de primeiros  cuidados nas
urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em
saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de
inspeção na área de serviços de saúde e especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar
e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
normatizar  procedimentos relativos  à  fiscalização sanitária  dos  serviços  de saúde,  consultórios  odontológicos  e área de
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
realizar  fiscalização conjunta  com outros  órgãos  como o  Ministério  da Saúde,  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  Ministério
Público, órgãos de classe.

CARGO 413: CIRURGIÃO DENTISTA 20H –PERIODONTIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Periodontia por órgão
credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Odontologia -
Periodontia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
e em área profissional  de  Saúde  (CNRMS /  COREMU),  Registro  do Conselho  Regional  de  Odontologia  e  Registro  da
Especialização.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
da  saúde,  no  nível  individual  e  coletivo;  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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e tratamento das afecções de cavidade bucal;
assegurar  a integralidade do tratamento  no âmbito  de atenção básica;  realizar  atendimentos  de primeiros  cuidados nas
urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em
saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de
inspeção na área de serviços de saúde e especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar
e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
normatizar  procedimentos relativos  à  fiscalização sanitária  dos  serviços  de saúde,  consultórios  odontológicos  e área de
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
realizar  fiscalização conjunta  com outros  órgãos  como o  Ministério  da Saúde,  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  Ministério
Público, órgãos de classe.

CARGO 414: CIRURGIÃO DENTISTA 20H – PRÓTESE

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Odontologia, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Prótese Dentária por órgão
credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Odontologia –
Prótese Dentária credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em
Saúde e em área profissional de Saúde (CNRMS / COREMU), Registro do Conselho Regional de Odontologia e Registro da
Especialização.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
da  saúde,  no  nível  individual  e  coletivo;  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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de



investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e tratamento das afecções de cavidade bucal;
assegurar  a integralidade do tratamento  no âmbito  de atenção básica;  realizar  atendimentos  de primeiros  cuidados nas
urgências; supervisionar o trabalho da ACD e THD; coordenar as ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em
saúde bucal; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar equipes de
inspeção na área de serviços de saúde e especificamente consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes; fiscalizar
e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
normatizar  procedimentos relativos  à  fiscalização sanitária  dos  serviços  de saúde,  consultórios  odontológicos  e área de
radiações ionizantes; preencher e assinar autos de infração. Termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde, consultórios odontológicos e área de radiações ionizantes;
realizar  fiscalização conjunta  com outros  órgãos  como o  Ministério  da Saúde,  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  Ministério
Público, órgãos de classe.

CARGO 418: ENFERMEIRO 30H URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU – PLANTONISTA

REQUISITOS:  Diploma  ou  Declaração  de  conclusão  do  Curso  de  Enfermagem,  em instituição  reconhecida  pelo  MEC,
Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de APH, Urgência e Emergência ou
UTI por Órgão credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de
Enfermagem em APH, Urgência e Emergência ou UTI credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional
de  Residência  Multiprofissional  em  Saúde  e  em  Área  Profissional  de  Saúde  (CNRMS  /  COREMU)  e/ou  Registro  de
Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde; desenvolver ações de prevenção,
promoção,  proteção,  controle  e  reabilitação  da  saúde;  realizar  consulta  de  enfermagem;  emitir  parecer  e  laudos  sobre
assuntos relacionados a sua área de atuação; supervisionar o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, estagiários
e residentes; notificar os pacientes com suspeitas de doenças e notificação compulsória; coordenar equipes de inspeção de
serviços de saúde; prestar cuidados diretos de enfermagem à pacientes graves com risco de vida; desenvolver ações de
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; acompanhar a evolução do trabalho de parto; fiscalizar, monitorar e
controlar estabelecimentos; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar
equipes de inspeção na área de serviços de saúde; fiscalizar e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde;
capacitar  profissionais  para  exercer  ações  de fiscalização nos  serviços  de  saúde;  normatizar  procedimentos  relativos  à
fiscalização sanitária dos serviços de saúde; preencher e assinar autos de infração, termos de interdição, intimação, coleta e
multas relativas ao descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde; realizar fiscalização conjunta com outros
órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público, órgãos de classe.

CARGO 419: ENFERMEIRO OBSTETRA 30H PLANTONISTA

REQUISITOS:  Diploma  ou  Declaração  de  conclusão  do  Curso  de  Enfermagem,  em instituição  reconhecida  pelo  MEC,
Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Enfermagem Obstétrica por órgão
credenciado  pelo  MEC ou  Certificação  e  Titulação  na  área  de  Enfermagem obstétrica  obtidas  através  de  concurso  da
ABENFO ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Enfermagem Obstétrica
credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área
Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) e/ou Registro de Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde; desenvolver ações de prevenção,
promoção,  proteção,  controle  e  reabilitação  da  saúde;  realizar  consulta  de  enfermagem;  emitir  parecer  e  laudos  sobre
assuntos relacionados a sua área de atuação; supervisionar o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, estagiários
e residentes; notificar os pacientes com suspeitas de doenças e notificação compulsória; coordenar equipes de inspeção de
serviços de saúde; prestar cuidados diretos de enfermagem à pacientes graves com risco de vida; desenvolver ações de
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; acompanhar a evolução do trabalho de parto; fiscalizar, monitorar e
controlar estabelecimentos; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar
equipes de inspeção na área de serviços de saúde; fiscalizar e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde;
capacitar  profissionais  para  exercer  ações  de fiscalização nos  serviços  de  saúde;  normatizar  procedimentos  relativos  à
fiscalização sanitária dos serviços de saúde; preencher e assinar autos de infração, termos de interdição, intimação, coleta e
multas relativas ao descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde; realizar fiscalização conjunta com outros
órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público, órgãos de classe.

CARGO 420: ENFERMEIRO OBSTETRA 40H DIARISTA

REQUISITOS:  Diploma  ou  Declaração  de  conclusão  do  Curso  de  Enfermagem,  em instituição  reconhecida  pelo  MEC,
Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Enfermagem Obstétrica por órgão
credenciado  pelo  MEC ou  Certificação  e  Titulação  na  área  de  Enfermagem obstétrica  obtidas  através  de  concurso  da



ABENFO ou Certificado  ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Enfermagem Obstétrica
credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área
Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) e/ou Registro de Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde; desenvolver ações de prevenção,
promoção,  proteção,  controle  e  reabilitação  da  saúde;  realizar  consulta  de  enfermagem;  emitir  parecer  e  laudos  sobre
assuntos relacionados a sua área de atuação; supervisionar o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, estagiários
e residentes; notificar os pacientes com suspeitas de doenças e notificação compulsória; coordenar equipes de inspeção de
serviços de saúde; prestar cuidados diretos de enfermagem à pacientes graves com risco de vida; desenvolver ações de
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; acompanhar a evolução do trabalho de parto; fiscalizar, monitorar e
controlar estabelecimentos; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; coordenar
equipes de inspeção na área de serviços de saúde; fiscalizar e controlar estabelecimentos e produtos de interesse à saúde;
capacitar  profissionais  para  exercer  ações  de fiscalização nos  serviços  de  saúde;  normatizar  procedimentos  relativos  à
fiscalização sanitária dos serviços de saúde; preencher e assinar autos de infração, termos de interdição, intimação, coleta e
multas relativas ao descumprimento da legislação sanitária nos serviços de saúde; realizar fiscalização conjunta com outros
órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público, órgãos de classe.

CARGO 421: ENFERMEIRO 40H

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Enfermagem, em instituição reconhecida pelo MEC e
Registro do Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: 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; Contribuir e participar
das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem ACS, ACD e THD. 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  a  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; realizar consulta de enfermagem; realizar registros nos prontuários; emitir parecer e laudos sobre
assuntos relacionados a sua área de atuação; supervisionar o auxiliar de enfermagem, e o técnico de enfermagem; notificar
os pacientes com suspeitas de doenças e notificação compulsória; participar de equipes de inspeção de serviços de saúde;
prestar cuidados diretos de enfermagem; fiscalizar, monitorar e controlar estabelecimentos; participar de reuniões técnicas e
junto à comunidade; realizar fiscalização conjunta com outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de
óbitos. Realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco, conforme planejamento
da Equipe de Saúde. Colaborar com a organização da farmácia.

CARGO 422: ENFERMEIRO 40H – USF

REQUISITOS:  Diploma  ou  Declaração  de  conclusão  do  Curso  de  Enfermagem,  em  instituição  reconhecida  pelo  MEC,
Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Saúde da Família  por órgão
credenciado pelo MEC ou Certificação e Titulação na área de Saúde da Família obtidas através de concurso da ABENFO ou
Certificado  ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Saúde da Família credenciada e com
funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde
(CNRMS / COREMU) e/ou Registro de Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES: 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; Contribuir e participar
das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem ACS, ACD e THD. 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 a 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;  realizar  consulta  de  enfermagem;  realizar  registros  nos  prontuários;  emitir  parecer  e  laudos  sobre  assuntos
relacionados a sua área de atuação; supervisionar o auxiliar de enfermagem, e o técnico de enfermagem; notificar os pacientes
com suspeitas de doenças e notificação compulsória; participar de equipes de inspeção de serviços de saúde; prestar cuidados
diretos  de  enfermagem;  fiscalizar,  monitorar  e  controlar  estabelecimentos;  participar  de  reuniões  técnicas  e  junto  à
comunidade; realizar fiscalização conjunta com outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos.
Realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco,  conforme planejamento da



Equipe de Saúde. Colaborar com a organização da farmácia.

CARGO 423: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 30H

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do curso de Engenharia registrado no MEC ou Diploma ou Declaração de 
conclusão do curso de Arquitetura e Certificado ou Declaração de Conclusão de curso de especialização em nível de pós-
graduação na área de segurança do Trabalho credenciado pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: Coordenar equipes de inspeção nos ambientes de trabalho; capacitar profissionais para exercer serviços de 
fiscalização nos ambientes de trabalho; normatizar procedimentos relativos à fiscalização sanitária dos ambientes de trabalho; 
preencher e assinar autos de infração, termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao descumprimento da 
legislação sanitária nos ambientes de trabalho; realizar fiscalização conjunta com outros órgãos como o Ministério da Saúde, 
secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público, delegacia regional do Trabalho, órgãos de classe; supervisionar, coordenar e 
orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; estudar as condições de segurança dos locais o 
trabalho, das instalações e equipamentos e junto à comunidade; supervisionar estagiários e residentes.

CARGO 430: FONOAUDIÓLOGO INFANTIL 30H

REQUISITOS:  Diploma  ou  Declaração  de  conclusão  do  Curso  de  Fonoaudiologia,  registrado  no  MEC,  Certificado  ou
declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Fonoaudiologia Pediátrica ou Certificado  ou
Declaração  de  Conclusão de  Residência  Multiprofissional  na  área  de  Fonoaudiologia-  área  de  concentração  Saúde  da
Criança credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e
em Área Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) e Inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia.

ATRIBUIÇÕES:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  de  assistência  em  saúde,  intervindo  com  técnicas
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e
de reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade do equipamento
em que se inserem; 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;  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;
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; gerenciar,
planejar,  pesquisar,  analisar  e  realizar  /  operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; realizar registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor
comissão de investigação de denúncias;  coordenar,  planejar,  executar  e avaliar  as atividades de assistência  em saúde,
ligadas  a  problemáticas  específicas,  físicas,  motoras,  sensoriais,  psicológicas,  mentais  e  sociais;  desenvolver  ações
educativas  no tempo específico;  elaborar  planos,  programas,  projetos  e  atividades  de trabalho referentes  a  Terapêutica
adotada,  acompanhando a  operacionalização;  participar  de reuniões técnicas;  atuar  em equipe multidisciplinar  e junto  à
comunidade; supervisionar estagiários e residentes, realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que
requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em reabilitação na área adstrita às ESF; desenvolver
ações de promoção e proteção à saúde junto às ESF - cuidados com o corpo: hábitos orais, amamentação, postura, saúde
auditiva  e  vocal,  controle  do  ruído,  com  vistas  ao  autocuidado;  promover  ações  quanto  ao  desenvolvimento  infantil;
desenvolver ações visando o acompanhamento de crianças de risco para alteração no desenvolvimento; realizar ações de
prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo da vida; acolher usuários que requeiram cuidados de reabilitação,
orientando-os,  acompanhando-os  conforme  a  necessidade  e  capacidade  instalada  das  USF;  desenvolver  ações  de
reabilitação  priorizando  o  atendimento  coletivo;  desenvolver  ações  integradas  as  demais  instituições;  escolas,  creches,
pastorais, etc. realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; capacitar e dar suporte aos
Agentes Comunitários de Saúde - ACS; realizar, em conjunto as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e –
realizar discussão e condutas terapêuticas conjuntas e complementares; desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a
inclusão e  melhoria  da qualidade de vida  dos  portadores  de deficiência;  orientar  cuidadores  e  ACS sobre  o  manuseio,
posicionamento, atividades da vida diária, para o desempenho funcional, conforme necessidade individual; desenvolver ações
de reabilitação baseada na comunidade -  RBC, pressupondo valorização do potencial  da comunidade; acolher  e apoiar
famílias,  no  momento  do  diagnostico  para  manejo  de  situações  oriundas  da  deficiência  de  um de  seus  componentes;
acompanhar  o  uso  de  equipamentos  auxiliares  e  encaminhamentos  quando  necessários;  realizar  encaminhamento  e
acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimento específico realizado por outro nível de
atenção; realizar ações que facilitem a inclusão social, no trabalho e escolar.de.pessoas.com.deficiência.



CARGO 431: MÉDICO 20H ACUPUNTURA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Acupuntura  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Acupuntura credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES:  Diagnosticar,  avaliar  e aplicar  procedimentos terapêuticos manipulativos,  energéticos e vibracionais  para
tratamento e atuação sobre distúrbios psico-neuro-funcionais, músculo-esqueléticos,  energéticos, fisiológicos e sistêmicos
(dor, sistema digestivo, neurológico, respiratório, ginecológico, osteoarticular, urológico, dermatológico e otorrinolaringológico).
Utilizar métodos baseados nas medicinas orientais e/ou convencional mediante estímulo em pontos de acupuntura, a partir de
instrumental  pérfuro-cortante,  bem  como  utilizar  métodos  terapêuticos  auxiliares  (auriculoterapia,  eletroacupuntura,
moxabustão, agulhas aquecidas e ventosas).



CARGO 432: MÉDICO 20H ALERGIA E IMUNOLOGIA 

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Alergia e Imunologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de
Conclusão de Residência Médica em Alergia e Imunologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 433: MÉDICO 20H ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em alergia e Imunologia Pediátrica emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou
Declaração  de  Conclusão de Residência  Médica  em alergia  e  Imunologia  Pediátrica  credenciada  e  com funcionamento
autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da
Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 434: MÉDICO 20H ANGIOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Angiologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em Angiologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 435: MÉDICO 20H CARDIOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Cardiologia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Cardiologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicinae Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 436: MÉDICO 20H CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Cardiologia Pediátrica emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de
Conclusão de Residência Médica em Cardiologia Pediátrica credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 437: MÉDICO 20H CLINICA MÉDICA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Clínica Médica emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou Declaração de
Conclusão de Residência Médica em Clínica Médica credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 438: MÉDICO 20H DERMATOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em Dermatologia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Dermatologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 439: MÉDICO 20H ECOCARDIOGRAFIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Ecocardiografia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou Declaração de
Conclusão de Residência Médica em Ecocardiografia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 440: MÉDICO 20H IMAGINOLOGIA PEDIÁTRICA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialistaem Imaginologia Pediátrica emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração
de Conclusão de Residência Médica em Imaginologia Pediátrica credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 441: MÉDICO 20H ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em Endocrinologia  e  metabologia emitido pela  Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou
Declaração  de  Conclusão de  Residência  Médica  em  Endocrinologia  e  metabologia  credenciada  e  com  funcionamento
autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da
Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 442: MÉDICO 20H ERGOMETRIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Ergometria  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Ergometria credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 443: MÉDICO 20H GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICO

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em Gastroenterologia  Pediátrica  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou
Declaração  de  Conclusão de  Residência  Médica  em  Gastroenterologia  Pediátricacredenciada  e  com  funcionamento
autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da
Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 444: MÉDICO 20H GASTROENTEROLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Gastroenterologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou Declaração de
Conclusão de  Residência  Médica  credenciada  em  Gastroenterologia  e  com  funcionamento  autorizado  pela  Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão em outros  órgãos  e  compor  comissão de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 445: MÉDICO 20H GERIATRIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Geriatria emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em Geriatriacredenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão em outros  órgãos  e  compor  comissão de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 446: MÉDICO 20H GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Ginecologia e Obstetrícia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração
de  Conclusão de  Residência  Médica  em  Ginecologia  e  Obstetrícia  credenciada  e  com  funcionamento  autorizado  pela
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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;  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; 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;  gerenciar,  planejar,
pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de
ação comunitária; realizar registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação
de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de
reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar  em equipe multidisciplinar  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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que
vivem.

CARGO 447: MÉDICO 20H HOMEOPATIA 

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Homeopatia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Homeopatia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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;  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; 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;  gerenciar,  planejar,
pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de
ação comunitária; realizar registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação
de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de
reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar  em equipe multidisciplinar  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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que
vivem.



CARGO 448: MÉDICO 20 INFECTOLOGIA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Infectologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em Infectologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 449: MÉDICO 20H MASTOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Mastologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em Mastologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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;  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; 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;  gerenciar,  planejar,
pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de
ação comunitária; realizar registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação
de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de
reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar  em equipe multidisciplinar  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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que
vivem.

CARGO 450: MÉDICO 20H NEUROLOGIA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Neurologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão



de  Residência Médica em Neurologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 451: MÉDICO 20H NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Neurologia Pediátrica emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou Declaração de
Conclusão de  Residência  Médica  em Neurologia  Pediátricacredenciada  e  com funcionamento  autorizado  pela  Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 452: MÉDICO 20H OFTALMOLOGIA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Oftalmologia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Oftalmologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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;
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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 453: MÉDICO 20H OTORRINOLARINGOLOGIA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Otorrinolaringologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou Declaração de
Conclusão de Residência Médica em Otorrinolaringologiacredenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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;
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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 454: MÉDICO 20H MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em Medicina  Física e  Reabilitação emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado  ou
Declaração  de  Conclusão de  Residência  Médica  em Medicina  Física  e  Reabilitação credenciada  e  com  funcionamento
autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina  e Registro da
Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 455: MÉDICO 20H PEDIATRIA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Pediatria emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão de
Residência Médica em Pediatria credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 456: MÉDICO 20H PNEUMOLOGIA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Pneumologia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou  Declaração  de
Conclusão de Residência Médica em Pneumologiacredenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de



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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 457: MÉDICO 20H PROCTOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Proctologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em Proctologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como  clínico  e/ou  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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de
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; 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; 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; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/
operacionalizar  ações  na  área  social  numa  perspectiva  de  trabalho  inter/transdisciplinar  e  de  ação  comunitária;  realizar
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos;
coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; participar de reuniões técnicas e junta à
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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 de condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem.

CARGO 458: MÉDICO 20H PSIQUIATRIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Psiquiatria emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em Psiquiatria credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;



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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 459: MÉDICO 20H PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado
ou  Declaração  de  Conclusão de  Residência  Médica  em  Psiquiatria  da  Infância  e  Adolescência  credenciada  e  com
funcionamento  autorizado  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica  (CNRM),  Registro  do  Conselho  Regional  de
Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 460: MÉDICO 20H RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado
ou  Declaração  de  Conclusão de  Residência  Médica  em  Radiologia  e  Diagnóstico  por  Imagem  credenciada  e  com
funcionamento  autorizado  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica  (CNRM),  Registro  do  Conselho  Regional  de
Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;



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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 461: MÉDICO 20H REUMATOLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em Reumatologia  emitido  pela  Sociedade de  especialidade  filiada  a  AMB ou Certificado  ou  Declaração de
Conclusão de Residência Médica em Reumatologiacredenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 462: MÉDICO 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DIARISTA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Ortopedia  e  Traumatologia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou
Declaração de Conclusão de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia credenciada e com funcionamento autorizado
pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica  (CNRM),  Registro  do  Conselho  Regional  de  Medicina  e  Registro  da
Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 463: MÉDICO 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – PLANTONISTA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista  em  Ortopedia  e  Traumatologia  emitido  pela  Sociedade  de  especialidade  filiada  a  AMB  ou  Certificado  ou
Declaração de Conclusão de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia credenciada e com funcionamento autorizado
pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica  (CNRM),  Registro  do  Conselho  Regional  de  Medicina  e  Registro  da
Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 464: MÉDICO 20H UROLOGIA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialista em Urologia emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de Conclusão
de Residência Médica em urologia credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,



planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.

CARGO 465: MÉDICO DO TRABALHO 20H

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC, Título de
especialistaem Medicina do Trabalho emitido pela Sociedade de especialidade filiada a AMB ou Certificado ou Declaração de
Conclusão  de Residência Médica em Medicina do Trabalho credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM), Registro do Conselho Regional de Medicina e Registro da Especialidade. Inscrição
na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho.

ATRIBUIÇÕES: Coordenar equipes de inspeção nos ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; fiscalizar e controlar os
ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; capacitar profissionais para exercer serviços de fiscalização nos ambientes de
trabalho e saúde do trabalhador; normatizar procedimentos relativos à fiscalização sanitária nos ambientes de trabalho e
saúde do trabalhador; preencher e assinar autos de infração, termos de interdição, intimação, coleta e multas relativas ao
descumprimento da legislação sanitária nos ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; realizar fiscalização conjunta com
outros órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Delegacia Regional do Trabalho, órgãos de classe;
aplicar  os  conhecimentos  de  médico  do  ambiente  do  trabalho  e  a  todos  os  seus  componentes,  inclusive  máquinas  e
equipamentos; colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas; responsabilizar-se tecnicamente, pela
orientação quanto ao cumprimento dos dispostos nas NR aplicáveis às atividades executadas; promover a realização de
atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores pra prevenção de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais;  realizar  exames  de  saúde  admissionais  periódicos  e  demissionais;  analisar  e  registrar  em  documentos
específicos todos os acidentes ocorridos; desenvolver ações de prevenção, promoções, proteção e reabilitação da saúde no
nível  individual  e  coletivo;  participar  de  reuniões  técnicas;  junto  aos  servidores  e  à  comunidade;  atuar  em  equipe
multidisciplinar; supervisionar estagiários e residentes.

CARGO 466: MÉDICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40H 

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em instituição reconhecida pelo MEC e Registro
do Conselho Regional de Medicina.

ATRIBUIÇÕES: Atuar  como clínico  e/ou 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 cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa;
participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 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 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
específicas, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação
de 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;  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;
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; gerenciar,
planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar
e  de ação  comunitária;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar;
participar de reuniões técnicas e junta à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar 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  de  condições  sociais,  ambientais  e
econômicas, em que vivem.



CARGO 470: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 30H

REQUISITOS:  Diploma ou certificado de conclusão do curso de  Bacharelado em Educação Física registrado pelo MEC e
Registro no respectivo conselho profissional.

ATRIBUIÇÕES:  Compor  as  equipes  de atenção básica  da Secretaria  de Saúde,  organizando,  planejando e  fornecendo
suporte técnico para a elaboração, aplicação e desenvolvimento de práticas corporais e atividades físicas; ofertar ações na
área de avaliação de aptidão física, prescrição de exercícios, acompanhamento, orientação da caminhada/corrida e atividades
de ginástica, dança, jogos e demais conteúdos da cultura corporal em unidades de saúde da rede municipal com destaque
para os serviços especializados como os Centros de Apoio Psicossocial  -  CAPS e albergues terapêuticos,  entre outros;
desenvolver ações na perspectiva da promoção da saúde e de combate à violência; realizar busca ativa de usuários junto aos
equipamentos da Secretaria de Saúde, comunidade e instâncias de controle social; estimular a inclusão de pessoas com
deficiência, idosos e portadores de doenças crônicas, dentre outros, em projetos de práticas corporais e de atividades físicas.

CARGO 475 e 476: SANITARISTA 30H e 40H

REQUISITOS: Diploma de curso superior, registrado no MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de especialização nas
áreas de saúde pública com carga horária mínima de 360 horas de instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado  ou
Declaração de Conclusão de Residência em medicina preventiva e social, de instituição reconhecida pelo MEC ou Certificado
ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, de Instituição reconhecida pelo MEC ou
Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação stricto sensu na área de Saúde Pública de instituição
reconhecida pelo MEC, Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação stricto sensu na área de Saúde
Pública  de  instituição  reconhecida  pelo  MEC  e  Inscrição  no  Conselho  Regional  referente  à  Categoria  da  Formação
Acadêmica.

ATRIBUIÇÕES:  Coordenar  equipes  de  inspeção  na  área  de  serviços  de  interesse  à  saúde;  fiscalizar  e  controlar
estabelecimentos e produtos de interesse à saúde; capacitar profissionais para exercer ações de fiscalização nos serviços de
saúde; normatizar  procedimentos relativos à fiscalização sanitária dos serviços de saúde; preencher  e assinar  autos de
infração, termos de interdição, intimação, coleta e multas nos serviços de saúde; realizar fiscalização conjunta com outros
órgãos como o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Ministério Público, órgãos de classe; acompanhar a situação de
saúde  do  município,  de  acordo  com sistemas  de  informações  epidemiológicas,  analisar  e  controlar  situação  de  saúde,
programação, planejamento e avaliação das ações; analisar e acompanhar o comportamento epidemiológico das doenças,
agravos e eventos sobre vigilância; elaborar e divulgar informações epidemiológicas; planejar, coordenar, operacionalizar e
avaliar as ações de vigilância epidemiológica e dos sistemas de informações epidemiológicas no âmbito do município, em
seus diversos níveis, propor medidas de prevenção e controle; desenvolver ações de prevenção, promoções, proteção e
reabilitação  da  saúde  no  nível  individual  e  coletivo;  participar  de  reuniões  técnicas;  atuar  em  equipe  multidisciplinar;
supervisionar estagiários e residentes.



I V - O ANEXO III – D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S ,  passará a vigorar com as 
seguintes alterações:

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 9

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS

Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva: 1. Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, do artigo 196 ao
200 e artigo 37 da Administração pública. 2. Lei 8.080/1990. 3. Decreto Presidencial nº 7.508/2011 e Lei 8.142/1990. 4. Pacto
pela Saúde: Portaria GM nº 399/2006 (Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS, e de gestão). 5. Sistema Único de Saúde:
objetivos; atribuições, doutrinas e competências. 6. Princípios que regem sua organização. 7. Políticas e sistemas de saúde
no Brasil: retrospectiva histórica. 8. Reforma sanitária. 9. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. 10.
Prevenção de doenças e promoção da saúde. 11. Vigilância à Saúde. 12. Doenças de Notificação compulsória. 13. Redes de
Atenção à Saúde. 14. Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde. 15. Humanização do atendimento e
Política Nacional de Humanização. 16. Acolhimento em Saúde. 17. Bioética e Ética profissional. 18. Biossegurança e controle
de infecção hospitalar. 19. Riscos ocupacionais e sua prevenção.  20. Controle social e gestão participativa: conselhos e
conferências municipais de saúde de Recife. 21. Sistemas de informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. 22.
Situação sócio-sanitária do Município de Recife: indicadores de saúde e perfil epidemiológico. 23. Plano Municipal de Saúde
2018 a 2021. 24. Educação Permanente em Saúde. 25. Política Nacional de Saúde Integral da População negra (PNSIPN):
Portaria GM/MS nº 992 de 13 de maio de 2009. 26.Segurança do Paciente (Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013 -
Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil. 27. Resolução de Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho
de 2013: Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências). 28. Trabalho em
equipe  multiprofissional  e  interdisciplinaridade.  29.  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  do  Recife  (Lei  nº
14.728/85).

CARGOS 202 e 203: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 30H e 40H

Conhecimentos específicos:1. Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal. 2. Odontologia
social:  a  questão do técnico em higiene dental:  legislação e  papel  do  THD. Diagnóstico  saúde bucal.  3.  Princípios  de
simplificação  e  desmonopolização  em  odontologia.  4.  Odontologia  integral.  5.  Processo  saúde/doença.  6.  Níveis  de
prevenção. 7. Níveis de aplicação. 8. Prevenção de saúde bucal. 9. Noções de anatomia bucal. 10. Noções de fisiologia. 11.
Noções de oclusão dentária. 12. Noções de radiologia. 13. Materiais, equipamento e instrumental: instrumental odontológico.
14. Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico. 15. Atividades de esterilização e desinfecção.
16. Noções de primeiros socorros. 17. Relação paciente/profissional. 18. Comunicação em saúde. 19. Trabalho em equipe.
20. Manejo de criança. 21. Cárie dentária. 22. Prevenção da cárie, epidemiologia da cárie. 23. Flúor: composição e aplicação.
24. Biossegurança. 25.  Técnicas de escovação. 26.  Índices Epidemiológicos.  24.Portaria Nº 2.436,  de 21 de Setembro
de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (apenas para o cargo 203 – Auxiliar de Saúde Bucal 40h)

CARGO 305: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H

Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material e
esterilização.  4.3.  Atuação  nos  períodos  pré‐operatório,  trans‐operatório  e  pós‐operatório.  4.4.  Atuação  durante  os
procedimentos cirúrgico‐anestésicos. 4.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação
anestésica.  4.6.  Rotinas  de  limpeza  da  sala  de  cirurgia.  4.7.  Uso  de  material  estéril.  4.8.  Manuseio  de  equipamentos:
autoclaves;  seladora  térmica  e  lavadora  automática  ultrassônica.  5.  Noções  de  controle  de  infecção  hospitalar.  6.
Procedimentos  de  enfermagem.  6.1.  Verificação  de  sinais  vitais,  oxigenoterapia,  aerossolterapia  e  curativos.  6.2.
Administração  de  medicamentos.  6.3.  Coleta  de  materiais  para  exames.  7.  Enfermagem nas  situações  de  urgência  e
emergência. 7.1 Conceitos de emergência e urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico
de  enfermagem  em  situações  de  choque,  parada  cardio‐respiratória,  politrauma,  afogamento,  queimadura,  intoxicação,
envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Política Nacional de Imunização.
8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 8.3. Atendimento aos pacientes
com hipertensão arterial,  diabetes, doenças cardiovasculares,  obesidade, doença renal  crônica,  hanseníase, tuberculose,
dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem,
adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho.
10.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 10.2. Princípios de ergonomia no trabalho.  10.3. Códigos e símbolos
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.11.Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017: aprova a Política Nacional
de Atenção Básica – PNAB.



CARGO 312 e 313: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 30H e TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40H

Conhecimentos específicos:  1. Noções de atendimento ao paciente, agendamento; noções de humanização da clínica
odontológica. 2. Noções de anatomia e fisiologia bucal. 3. Recepção, anamnese e preenchimento da ficha odontológica. 4.
Noções de diferentes tipos de perfil psicológicos de pacientes. 5. Material, equipamento, instrumentação. 6. Fatores de risco
no trabalho, formas de prevenção. 7. Noções de ergonomia aplicada à odontologia. 8. Trabalho em equipe. 9. Noções de
instrumentação e de manutenção do equipamento odontológico. 10. Noções de higiene, limpeza e assepsia. 11. Noções de
biossegurança e controle da infecção. 12. Noções de esterilização de instrumental,  tipos: químicos, físicos. 13. Técnicas
auxiliares de odontologia. 14. Preparação do paciente. 15. Preparo e isolamento do campo preparatório. 16. Conservação e
manutenção dos equipamentos. 17. Noções de informática básica. 18. Primeiros socorros. 19. Noções de saúde coletiva I e II.
20. Noções de prótese e noções de dentística. 21. Noções de periodontia. 22. Noções de odontopediatria. 23. Noções de
radiologia. 24. Noções de cirurgia. 25. Ações preventivas – aplicação de selantes, uso do flúor e orientações sobre higiene
bucal. 26. Higiene bucal: técnicas de escovação. 27. Noções de oclusão dentária. 28. Índices epidemiológicos. 29. Noções de
odontopediatria; materiais dentários.30.Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção
Básica – PNAB (apenas para o cargo 313 – Técnico em Saúde Bucal 40h).

CARGO 425: FARMACÊUTICO 40H

Conhecimentos  específicos:  1.Código  de  Ética  Farmacêutica.  Legislação  farmacêutica:  Lei  5991/73,  Lei  3820/60,  Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007.
2.  Farmácia  hospitalar:  estrutura  organizacional,  Estrutura  administrativa,  Conceito.  3.  Medicamentos  controlados,
Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos. 4. Controle de infecção hospitalar;
Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. 5. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à
farmacologia;  noções de ensaios biológicos;  vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e
oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação
droga-receptor;  interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas.  6.  Fármacos que agem no sistema
nervoso  autônomo  e  sistema  nervoso  periférico:  parassimpatomiméticos;  parassimpatolícos;  simpatomiméticos;
simpatolíticos;  anestésicos  locais;  bloqueadores  neuromusculares.  7.  Fármacos  que  agem  no  sistema  nervoso  central:
hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas;
antiinflamatórios  não  esteroides;  antiinflamatórios  esteroides.  8.  Farmacologia  -  Interações  medicamentosas,  agonistas,
antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e antibióticos.
9.  Reações  adversas  a  medicamento;  interações  e  incompatibilidade  medicamentosas.  10.  Farmacotécnica  -  formas
farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por
dispersão mecânica. 11. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções.
Conceitos: molaridade, normalidade. 12. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 13. Desenvolvimento e validação
de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de
análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição
e padronização de soluções. 14. Nanotecnologia farmacêutica. 15. Biossegurança. 16. Análise de protocolos e relatórios de
estudos  de  Equivalência  Farmacêutica  e  Perfil  de  Dissolução;  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  Bioequivalência;
Notificação  de  matérias  primas  reprovadas  à  ANVISA;  Atividades  de  implantação  da  Farmacovigilância  seguindo
recomendações da Anvisa. 17. Biossegurança em hemoterapia.18.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a
Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 426: FISIOTERAPEUTA 20H

Conhecimentos  específicos:   1.  Fundamentos  de  fisioterapia.  2.  Métodos  e  técnicas  de  avaliação,  tratamento  e
procedimentos  em  fisioterapia.  3.  Provas  de  função  muscular,  cinesiologia  e  biomecânica.  4.  Técnicas  básicas  em
cinesioterapia  motora,  manipulações  e  cinesioterapia  respiratória.  5.  Análise  da  marcha,  técnicas  de  treinamento  em
locomoção e  deambulação.  6.  Indicação,  contraindicação,  técnicas  e  efeitos  fisiológicos  da mecanoterapia,  hidroterapia,
massoterapia,  eletroterapia,  termoterapia  superficial  e  profunda  e  crioterapia.  7.  Prescrição  e  treinamento  de  órteses  e
próteses. 8. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia. 9. Semiologia e procedimentos fisioterápicos. 10. Fisioterapia em Promoção
da saúde / preventiva. 11. Fisioterapia em ortopedia, neurologia, ginecologia/obstetrícia, cardio-respiratória e pediátrica. 12.
Ventilação mecânica invasiva e não invasiva.13.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a Política Nacional de
Atenção Básica – PNAB.

CARGO 429: FONOAUDIÓLOGO 40H

Conhecimentos  específicos:  1.  Mecanismos  físicos  da  comunicação  oral.  2.  Desenvolvimento  da  linguagem  infantil.
Aspectos  teóricos,  anatomofisiológicos  e  os  atrasos  de  linguagem  em uma  perspectiva  pragmática.  3.  Prevenção  dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz,
audição, fluência e deglutição. 5. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da
motricidade oral  e linguagem. 6.  Processamento auditivo central.  7.  Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil.  8.
Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10.



Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. 11 Otoneurologia.12.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova
a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 466: MÉDICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40H 

Conhecimentos específicos:1. Acolhimento: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho, classifi-
cação de risco. 2. Ferramentas e conceitos em medicina de família: visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, medi -
cina centrada na pessoa, medicina baseada em evidência na consulta ambulatorial, prontuário orientado por problemas. 3. Ur-
gência clínica na Atenção Básica, dengue hemorrágica, crise aguda de Asma, exacerbação de DPOC, reações alérgicas gra-
ves, envenenamentos agudos; infarto agudo do miocárdio, apendicite, crise convulsiva, crise hipertensiva, hiperglicemia. 4.
Problemas cirúrgicos na Atenção básica, técnicas de assepsia, anestesia local, sutura, drenagem de abcesso, cantoplastia,
lavagem de ouvido, feridas e queimaduras: acompanhamento clínico da cicatrização: curativos, sinais de alerta de infecção,
técnica de retirada de pontos. 5. Educação em saúde e Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades
de educação em saúde. 6. Atenção à saúde da criança e do adolescente: exame físico, crescimento, desenvolvimento, nutri-
ção e aleitamento materno, imunização, diagnóstico diferencial, exame físico e sinais de alerta de infecções e problemas con-
gênitos no RN, anemias, febre em crianças: diagnóstico diferencial, terapêutica e sinais de alerta (meningites, septicemia, en-
cefalites), infecções respiratórias agudas (processo viral e bacteriano): otite, sinusite, amigdalite, pneumonia, diarréia/desidra-
tação: diagnóstico e conduta, convulsão febril: condução clínica na atenção básica, desnutrição: diagnóstico diferencial e tera -
pêutica, parasitoses intestinais, alterações urinárias em pediatria. diagnóstico diferencial de transtornos mentais na infância e
adolescência, linfadenopatias e análise de hemograma. febre reumática e prevenção de endocardite infecciosa, doenças
exantemáticas, obesidade infantil, ginecologia infanto-juvenil, abordagem a criança suspeita de sofrer de abuso sexual: exa-
me físico e condução clínica. 7. Atenção à mulher, técnica de exame ginecológico e de coleta de secreção para exame citoló-
gico. 8. Diagnóstico, classificação de risco condução de câncer de colo de útero ou lesões suspeitas, anticoncepção (inclusive
de emergência), planejamento reprodutivo e direitos sexuais e reprodutivos, atenção à mulher em situação de violência do -
méstica e sexista: abordagem, condução clínica e articulação interessetorial, diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e
sintomas (isolados ou associados): Dor pélvica (aguda, crônica e cíclica), alterações do ciclo menstrual, sangramento uterino
anormal, dificuldade de engravidar, secreção vaginal e prurido vulvar, nódulo na mama, assistência pré-natal: alterações fisio -
lógicas na mulher, crescimento fetal; exames importantes, imunização e critérios de classificação de gestação de alto risco,
orientações gerais e queixas prevalentes na gestação: nutrição, exercício físico, uso de fármacos e outras exposições na ges-
tação e lactação; gravidez na adolescência, hipertensão e diabetes na gestação; infecções na gestação: infecções sexual -
mente transmissíveis e transmissão vertical de HIV, crescimento intra-uterinoretardado, depressão e psicose puerperal, clima-
tério: diagnóstico, abordagem, tratamento dos sintomas 9. Atenção à Saúde do Adulto e Idoso. Alimentação saudável e práti -
cas de exercício físico: orientações e acompanhamento clínico. Diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e sintomas (isola-
dos ou associados): dispneia, dor torácica, febre em adultos, dor abdominal, zumbido, vertigem, tosse, astenia, anorexia, per -
da de peso, cefaleia, dor e inflamação articular, tristeza, ansiedade, otalgia, tabagismo, diminuição da acuidade visual ou audi-
tiva, dor lombar, dor pélvica, dor testicular, dispaurenia, disfagia, disúria, constipação intestinal, náuseas e vômitos, diarreia
(aguda e crônica), sopro cardíaco, hematêmese, hematoquesia, 30 melena, convulsão, incontinência urinária, epistaxe e olho
vermelho. 10. Diagnóstico diferencial de lesões elementares dermatológicas. 11. Prevenção, diagnóstico, tratamento e crité-
rios de encaminhamentos das seguintes patologias: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hanseníase, tuberculose, depres-
são, transtorno de ansiedade, artrites reumatoide, esquizofrenia, etilismo, bursite, tendinite, lúpus, anemias, hiperplasia pros-
tática, Infecções do trato urinário, infecção pelo HIV, rinite alérgica, rinossinusite, asma brônquica, IVAS, Pnemonias, Gastrite,
Úcera péptica e Doença do refluxo gastro-esofágico, doença pulmonar obstrutiva crônica, Conjuntivite, Insuficiência cardíaca
congestiva, Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, neoplasias, gota, epilepsia, doença de Parkinson, mal
de Alzheimer, trombose venosa profunda, arritmias cardíacas, dengue, esquistossomose, filariose, doença de Chagas, hepati -
tes, leishmaniose, infeccõesgastro-intestinais, osteoporose, sífilis e IST. 12. Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de  2017:
aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB

CARGOS 468 E 469: NUTRICIONISTA 30H DIARISTA E NUTRICIONISTA 40H

Conhecimentos  específicos:  1.  Nutrição  básica.  1.1.  Nutrientes:  conceito,  classificação,  funções,  requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. 1.2. Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3. Dietas não convencionais. 1.4.
Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 1.5. Nutrição e fibras. 1.6. Utilização de tabelas de
alimentos. 1.7. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. 2. Educação nutricional. 2.1. Conceito, importância,
princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares.
2.3. Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em
nutrição. 3. Avaliação nutricional. 3.1. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2. Técnicas de medição. 3.3.
Avaliação  do  estado  e  situação  nutricional  da  população.  4.  Técnica  dietética.  4.1.  Alimentos:  conceito,  classificação,
características,  grupos de alimentos,  valor nutritivo,  caracteres organoléticos.  4.2.  Seleção e preparo dos alimentos.  4.3.
Planejamento,  execução e avaliação de cardápios. 5. Higiene de alimentos.  5.1. Análise microbiológica,  toxicológica dos
alimentos. 5.2. Fontes de contaminação. 5.3. Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de micro-
organismos no alimento. 5.4. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5. Enfermidades transmitidas pelos
alimentos. 6. Nutrição e dietética. 6.1. Recomendações nutricionais. 6.2. Função social dos alimentos. 6.3. Atividade física e



alimentação.  6.4.  Alimentação  vegetariana  e  suas  implicações  nutricionais.  7.  Tecnologia  de  alimentos.  7.1.  Operações
unitárias. 7.2. Conservação de alimentos. 7.3. Embalagem em alimentos. 7.4. Processamento tecnológico de produtos de
origem vegetal e animal. 7.5. Análise sensorial. 8. Nutrição em saúde pública. 8.1. Análise dos distúrbios nutricionais como
problemas  de  saúde  pública.  8.2.  Problemas  nutricionais  em  populações  em  desenvolvimento.  9.  Dietoterapia.  9.1.
Abordagem  ao  paciente  hospitalizado.  9.2.  Generalidades,  fisiopatologia  e  tratamento  das  diversas  enfermidades.  9.3.
Exames  laboratoriais:  importância  e  interpretação.  9.4.  Suporte  nutricional  enteral  e  parenteral.  10.  Bromatologia.  10.1.
Aditivos alimentares.  10.2.  Condimentos.  10.3.  Pigmentos.  10.4.  Estudo químico‐bromatológico dos alimentos:  proteínas,
lipídios e carboidratos. 10.5. Vitaminas. 10.6. Minerais. 10.7. Bebidas.  11. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:
aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (apenas para o cargo 469 – Nutricionista 40H).

CARGO 470: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 30H

Conhecimentos específicos:  1. Fundamentos da Educação Física.  2.  Educação do corpo e do movimento humano. 3.
Anatomia e fisiologia do exercício. 4. Fisiologia do esforço. 5. Medidas e Avaliação em Educação Física. 6. Atividade física e
reabilitação. 7.Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de Educação Física voltados para: gestantes, crianças,
adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso e obesidade. 8. Planejamento, Prescrição e
orientação  de  exercícios  para  a  Academia  da  Cidade.  9. Princípios  das  Práticas  de  dança,  lutas  e  capoeira  para
adolescentes.10. Princípios das Práticas de Ginástica, Caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos. 11.Socorro
de urgência aplicado à Educação Física. 12. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física. 13.
Lazer e Recreação: Organização de eventos recreativos e esportivos. 14. Atividade física e saúde. 15. Atividade física e
prevenção de doenças não transmissíveis. 16. Atividade física e qualidade de vida. 16. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro
de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 473: PSICÓLOGO 40H

Conhecimentos específicos:  1.  Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil. 2. Nova lógica assistencial em
saúde mental: superação do modelo asilar. 3. Processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. 4. Rea -
bilitação psicossocial. 5. Clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade. 6. Garantia dos
direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico. 7. Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e
os serviços psicossociais. 8. Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização
do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde men-
tal. 8. Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos CAPS pelo SUS. 9. Características e estraté-
gias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada e matricia -
mento. 10. Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família. 11. Os modelos de atenção e o fazer
dos psicólogos. 12. Campo e núcleo na área da psicologia, Desafios para o fortalecimento da psicologia no SUS: a produção
referente à formação e à inserção profissional. 13. NASF; ESF; 14. Rede de serviços de protenção e atenção. 15. O papel do
psicólogo na articulação entre Saúde e Assistência social. 16. Fundamentos da psicopatologia geral. 17. Teorias e técnicas
psicoterápicas. 18. Teorias da personalidade. 19. Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a cri -
ança, adolescente, mulher, idoso e família. 20. Desenvolvimento humano e suas fases. 21. Envelhecimento e subjetividade.
22. Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos. 23.Teorias psicológicas e técnicas psicoterapêuticas.
24. Clínica das neuroses e das psicoses. 25. Psicodiagnóstico. 26. Fundamentos básicos das intervenções grupais. 27. Grupo
operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, metodolo-
gia, intervenções e manejo. 28. Psicodinâmica do trabalho. 29. Psicologia na saúde do trabalhador. 30. Álcool, tabagismo,
crack, outras drogas e redução de danos. 31. Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada. 32. Elaboração
de parecer e laudo psicológico. 33. Elaboração e Registro de documentos psicológicos. 34.Portaria Nº 2.436, de 21 de setem-
bro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 475 e 476: SANITARISTA 30H e 40H

Conhecimentos específicos: 1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do
processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco 2. Ferramentas e conceitos para apoio à Saúde da família:
territorizalização, visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, método clínico centrado na pessoa, clínica baseada em
evidências, prontuário orientado por problemas 3. NASF- Núcleos de Apoio à Saúde da Família: inserção na Política Nacional
de  Atenção  Básica;  bases  legais,  objetivos,  características  e  estratégias  de  atuação  4.  Educação  em  saúde  e
Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde 5. Diagnóstico de saúde de
populações, companhamento da situação de saúde no nível local 6. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva
histórica; reforma sanitária 7. Modelos de atenção à saúde: Em Defesa da Vida, Vigilância à Saúde, Cidades Saudáveis,
Biomédico, Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família (incluindo NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família e SAD -
Serviço de Assistência Domiciliar) e PACS (Serviço de Atendimento Domiciliar) 8. Política de Humanização do SUS e seus



dispositivos: Acolhimento, Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada 9. Sistema de informação em saúde
(SIS): SIM, SINAN, SIA B, SINASC, SIA e SIH/SUS; características e papel dos SIS no sistema de saúde, uso dos SIS na
construção de indicadores nos diversos níveis de gestão 10. Avaliação de resultados do sistema, indicadores de avaliação,
definição  e  detalhamento  de  parâmetros  11.  Programa  Nacional  de  Imunizações,  vacinas  de  rotina  indicadas  para  os
diferentes grupos etários, vacinas indicadas em situações especiais: viajantes, desastres naturais, pessoas portadoras de
imunodepressão, epidemias e pandemias, vacinação anti- rábica, campanhas de vacinação, avaliação da cobertura vacinal
no nível  local  12.  Planejamento  no nível  local,  avaliação da cobertura das  ações  de saúde,  avaliação da qualidade do
atendimento 13. Epidemiologia: história, conceito e utilização. Indicadores de saúde 14. Fundamentos da vigilância à saúde:
vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; aspectos políticos, técnicos e operacionais do sistema de vigilância em saúde
nos seus diversos níveis; investigação de surtos e eventos inusitados 15. Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador 16.
Saneamento ambiental 17. Abastecimento de água, doenças relacionadas com a água 18. Esgotamento sanitário, doenças
relacionadas  com os  esgotos  19.  Resíduos  sólidos:  legislação  e  normas  técnicas  20.  Noções  de  Direito  Sanitário  21.
Educação popular em saúde e sua aplicação na saúde coletiva e na promoção da saúde.  22.Portaria Nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 477: TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H

Conhecimentos específicos:1. Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e hospitalização. 2. Processos de
avaliação  em  Terapia  Ocupacional  (condições  físicas,  psíquica  e  social).  3.  Práticas,  métodos  e  técnicas  de  Terapia
Ocupacional em contexto hospitalar e afins. 4. Desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças. 5. Desenvolvimento
humano. 6. Relações de apego entre mães e bebês prematuros e filhos. 7. Processos de apoio emocional para paciente e
família/cuidador;  8.  Adesão  ao  tratamento  e  adaptação.  9.  Recursos  de  Comunicação  Complementar  ou  Alternativa  e
Tecnologia Assistiva. 10. Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente. 11. Terapia Ocupacional para
pacientes e familiares em situações de perda e luto. 12. Atividades de vida diária e atividades de vida prática e adaptações no
contexto  hospitalar.  13.  Órteses  e  adaptações.  14.  Aspectos  psicossociais  e  espirituais  nos  cuidados  ao  paciente
hospitalizado. 15. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos (brinquedotecas – legislação). 16. Ambiência
(diferentes  ciclos).  17.  Cotidiano  e  Hospital.  18.  Papéis  sócio-ocupacionais  do  indivíduo.  19.  Alívio  da  dor  e  sintomas
desconfortáveis, conservação de energia. 20. Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional. 21. Terapia Ocupacional no cuidado
do paciente crítico. 22. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização. 23. Terapia Ocupacional com
pacientes  em crise.  24.  Terapia  Ocupacional  e  suas  atribuições  no  contexto  do  Sistema  Único  de  Saúde.  25.  Terapia
Ocupacional aplicada ao contexto social  e a saúde coletiva.  26.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:  aprova a
Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

V  -  ANEXO IV – A V A L I A Ç Ã O  D O S  T Í T U L O S ,  onde se lê: MÉDICO 40h, leia-se: MÉDICO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA 40H 
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