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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1.01 - AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETOR DE LIXO) 
Executar serviços de conservação, manutenção e limpeza das vias públicas, coletar inertes, percorrer as ruas segundo 
roteiros pré-estabelecidos, recolher lixo residencial e comercial acondicionados em sacos plásticos, acondicionar em 
caminhões especiais, despejar o lixo recolhido no aterro sanitário do Município, subordinando-se aos horários 
estabelecidos e aos rodízios necessários. Executar outras tarefas afins determinados pelo superior imediato. 
 
1.02 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CAMPO 
Auxiliar na preparação de rua para pavimentação, compactando o solo esparramando terra, pedra, etc; Auxiliar na 
conservação da pavimentação trechos desgastados; Colaborar para manter limpo o local de trabalho, retirando entulho e 
sobras de material; Colaborar nos serviços de podas, carregando e descarregando galhos; Executar os serviços de capinação 
em geral: em terrenos, ruas e avenidas, logradouros públicos, estradas rurais e beiradas da praia; Auxiliar na abertura de 
valetas e canaletas; Executar os serviços de conservação de estradas rurais, aterrando, nivelando ou compactando trechos, 
utilizando pedra britada, cascalho, etc; Efetuar barragens de madeira ou auxiliar no assentamento de tubos de concreto 
para canalização das águas pluviais para impedir a erosão; Confeccionar tubos, lajotas, guias, poste para alambrados na 
fábrica de artefatos de cimento; Executar outras tarefas afins determinadas pelo superior imediato. 
 
1.03 - MECÂNICO DE AUTOS 
Efetuar a desmontagem e montagem de componentes mecânicos de automotores da frota municipal para sua recuperação; 
Efetuar periodicamente serviços de revisão geral e manutenção dos veículos, providenciar a substituição e/ou consertos 
de peças, ferramentas, acessórios necessários à execução dos serviços; Executar a regulagem de motores, freio e diferencial 
de automotores em geral; Socorrer, quando necessário, veículos avariados durante o percurso; Orientar e acompanhar a 
limpeza e lubrificação de peças e equipamentos; Zelar pelos materiais e equipamentos de utilização na unidade; Executar 
outras tarefas afins determinadas pelo superior imediato. 
 
2.01 - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 
Compreende o exercício de atividades, em sua maioria externas, que se destinam à vigilância, prevenção, controle de 
doenças e promoção da saúde desenvolvida em conformidade com as diretrizes municipais, através da Secretaria de Saúde, 
realizando ações domiciliares, comunitárias, individuais ou coletivas, no âmbito do município; Desenvolver ações 
educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; Realizar 
ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe 
de atenção básica quando solicitado pela chefia imediata; Identificar sinais e sintomas das zoonoses, das doenças de 
transmissão vetorial e dos agravos causados por animais peçonhentos e informar os casos suspeitos à chefia imediata; 
Observar, durante o exercício de suas atividades na sua área geográfica de atuação, rumores da ocorrência de epizootias e 
encaminhar a ocorrência à chefia imediata; Realizar atividades de identificação e mapeamento de áreas de risco para a 
ocorrência de zoonoses, e informar as respectivas áreas técnicas, para as devidas providências; divulgar informações para 
a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais 
e coletivas; Realizar a investigação epidemiológica de casos suspeitos nos imóveis e na comunidade, com o 
georreferenciamento de casos, e a identificação de áreas de risco, o mapeamento de coleções hídricas de importância 
epidemiológica e quaisquer outras ações pertencentes ao escopo da vigilância epidemiológica das zoonoses e acidentes 
por animais peçonhentos; Vistoriar os imóveis, peridomicílio e intradomicílios e outras localidades do território, 
acompanhado pelo responsável do imóvel, para identificar locais que sejam criadouros de vetores ou potencial 
reservatórios de zoonoses; Fazer cadastro de imóveis especiais e o cadastro de pontos estratégicos (PE) e aplicação de 
inseticida de acordo com a recomendação; Preencher adequadamente os boletins de atividades entomológicas e de 
aplicação de inseticidas para fins de análise estatística, coletar, alimentar e analisar, dados dos sistemas de informação em 
saúde de relevância ou outros bancos de dados existentes para a vigilância em saúde, visando planejar, programar, e avaliar 
as ações referentes ao controle das zoonoses e dos acidentes por animais peçonhentos; Realizar levantamento de índices 
de densidade larvária; Realizar a identificação de larvas em microscópio óptico; Realizar o georreferenciamento, elaboração 
de croquis, mapas e a enumeração e identificação dos quarteirões e imóveis das áreas a serem trabalhadas; Realizar ações 
de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; Cadastrar e atualizar a base de 
imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; Realizar quando indicado a 
aplicação de raticida, inseticida, larvicidas, ou moluscocidas químicos e biológicos, a borrifação intradomiciliar e 
peridomiciliar de efeito residual e aplicação espacial de inseticida por meio de nebulizações térmicas e ultra-baixo-volume 
(UBV), ou tecnologia similar; Preparar soluções padronizadas de inseticidas e abastecer pulverizadores e/ou nebulizadores; 
Executar ações de campo em projetos que visem a avaliação de novas metodologias de intervenção para prevenção e 
controle de doenças; Registrar as informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS e/ou 
da chefia imediata; Identificar e cadastrar de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 
epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; Realizar mobilização da comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; Deverá 
observar as ações de segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção individual 
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na execução das atividades; Limpar e reparar instrumentos de trabalho; Repassar ao superior da área, os problemas 
detectados durante sua rotina de trabalho, de maior grau de complexidade, não solucionados; Zelar pelo transporte, 
utilização e manutenção de máquinas e equipamentos incluindo-se os EPIs; Executar outras atividades compatíveis com a 
função determinada pelo superior imediato, quando necessário; Acatar recomendações técnicas proveniente de médicos 
veterinários e realizar atividades orientadas por médico veterinário visando participação no planejamento, execução e 
avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério 
da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações; 
Recolher cães, gatos, equinos e outros animais domésticos de situações de risco à espécie, a outra animais, seres humanos 
e ao próprio animal, através da adoção de procedimentos e técnicas que garantam o bem-estar animal, a segurança da 
comunidade, do público próximo e sua própria segurança, empregando técnicas de manejo etológico, sem violência, 
especificado a cada uma das espécies alvo da ação; Abordar, recolher, manejar, cuidar, auxiliar, embarcar e desembarcar 
as diferentes espécies animais alvos de sua ação, dentro dos princípios de bem-estar animal, nas diferentes situações físicas 
e mentais dos animais, respeitadas também as diferenças de comportamento e faixa etária; Orientar a comunidade naquilo 
que couber, quanto as atividades a serem desenvolvidas, relativas aos animais daquela comunidade de forma a minimizar 
os riscos de agravos entre os animais e os humanos, assim como danos ao meio ambiente; Recolher animais e receber para 
acondicionamento, conservação e transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais de interesse à saúde pública, 
para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para 
a saúde pública no Município; Auxiliar na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a 
saúde pública; Auxiliar na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos 
pertinentes; Participar na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública; Participar 
na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de programa de adoção de cães e gatos e controle 
da população de animais com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública sob 
supervisão de médico veterinário; Realizar atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da 
educação em saúde, especialmente nas seguintes situações: na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas 
simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações 
de promoção de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses e doenças de transmissão vetorial e agravos 
causados por animais peçonhentos; no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância 
em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família; na identificação e no encaminhamento, para a unidade 
de saúde de referência, de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham 
importância epidemiológica; na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças 
infecciosas e a outros agravos; Realizar a limpeza, desinfecção e manutenção das instalações, principalmente canis, gatis, 
área de curral e baias adotando procedimentos e técnicas que garantam o bem-estar dos animais internados no setor; 
Auxiliar o desenvolvimento de ações de outros serviços em situações de urgência, emergência, risco ou sempre que 
solicitado, onde as ações de controle animal se façam necessária, sempre observando as práticas sem violência na 
abordagem e demais procedimentos necessários para aquela situação; Participar de atividades educativas afeitas ao seu 
serviço, dirigidas à diferentes segmentos da comunidade; Monitorar animais de comunidade que sejam mantidos com 
responsáveis conhecidos, avaliando o animal periodicamente após o procedimento de controle reprodutivo cirúrgico e à 
adoção de práticas rotineiras de saúde animal por tempo indeterminado de acordo com cada situação em particular; 
Reconhecer as diferentes situações onde o animal possa estar em risco ou oferecer risco a outros animais, a comunidade, 
estabelecendo critérios e ações para abordagem, recolhimento, adoção de procedimentos, uso de equipamentos auxiliares, 
transporte destinação, garantindo o bem estar animal e a segurança do trabalhador e da comunidade. 
 
3.01 - ASSISTENTE SOCIAL 
Promover a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade 
social e para subsidiar ações profissionais; coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 
programas e projetos na área de Serviço Social. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social; elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. Planejar, 
organizar, administrar, elaborar e executar programas de benefícios e Serviços Sociais. Realizar estudos socioeconômicos 
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais. Elaborar e executar programas de benefícios. Encaminhar 
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Programar a ação básica de uma comunidade 
nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências socioeconômicos dos indivíduos e 
da comunidade em estudo. Organizar programas de serviços sociais, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, 
assistência à saúde e outras para facilitar a integração da comunidade. Articula-se com profissionais especializados em 
outras áreas afins, trocando informações para obter novos subsídios para elaboração e programas de ação social. Atender 
às pessoas, orientando ou encaminhando-se adequadamente a outros serviços públicos municipais. Elaborar relatórios de 
encaminhamentos e atendimentos. Cooperar e participar de programas desenvolvidos na área de saúde; emitir pareceres 
e informes técnicos quando necessários e solicitados. Realizar visitas domiciliares às famílias para triagem socioeconômicas 
de acordo com a programa a ser desenvolvido; efetuar triagem nos casos de atendimento às diversas solicitações como: 
pedido de ambulância e remédios, recursos financeiros, gêneros alimentícios, solicitações de materiais e outros. Orientar 
quanto a solicitação de gratuidade de transporte intermunicipal e transporte urbano conforme legislação específica. Efetuar 
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o acompanhamento de casos especiais com problemas de saúde, relacionamento familiar, integração da comunidade, 
observando-as as necessidades de encaminhamento aos órgãos competentes de assistência. Efetuar trabalho com 
alcoólatras, para estimular a abstinência e realizar trabalho paralelo com as famílias dos mesmos. Acompanhar trabalhos 
referentes a habitação popular; supervisionar estagiários referentes a habitação popular. Supervisionar estagiário de 
Serviço Social. Organizar e coordenar reuniões com cautelas envolvida em projetos sociais. Executar outras tarefas afins 
determinada pelo superior imediato. 
 
3.02 - MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
Atuar na atenção primária com estratégias de atendimento à comunidade; Realizar consultas clínicas aos usuários da sua 
área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família (UBS/ ESF) 
e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias para intervenção 
na atenção básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Conhecer os indicadores de saúde do seu território e 
contribuir com a melhoria da situação de saúde; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
Encaminhar aos serviços de maior complexidade com guia de referência adequadamente preenchida, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na UBS/ESF, por meio de um sistema de acompanhamento de referência e 
contrarreferência; Ser resolutivo, usando seu conhecimento e os recursos disponíveis para  solucionar pelo menos 80% dos 
casos na própria UBS/ESF; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais (como suturas e drenagem de abscessos), retirada de 
corpo estranho, lavagem de ouvido e outros procedimentos compatíveis com a complexidade da atenção básica; Indicar 
internação hospitalar; Solicitar exames complementares visando o bem estar do paciente e a economicidade do sistema; 
Atuar seguindo os protocolos clínicos reconhecidos, preferencialmente os apontados pela Secretaria de Saúde de 
Votorantim (SESA); Verificar e atestar óbito, na própria unidade de saúde ou na residência dos pacientes; Participar de 
forma proativa nas reuniões de equipe e propor soluções para abordar os principais problemas da população sob sua 
responsabilidade; Executar os registros, preenchimento de impressos, receitas, prontuários e outros documentos inerentes 
à função de maneira clara e legível, nos meios impressos e/ou eletrônicos; Contribuir para que o ambiente de trabalho seja 
saudável; Trabalhar em equipe e de forma ética; Fazer a gestão de recursos disponíveis para garantir a integralidade do 
cuidado, equidade, resolutividade e economicidade; Desenvolver outras atividades inerentes à atividade médica, 
compatível com o grau de complexidade da atenção básica, que a chefia determinar. 
 
3.03 - PSICÓLOGO 
Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação 
e análise de funções; Organizar e aplicar testes e provas, realizando entrevistas, sondagem de aptidões e de capacidade 
profissional, acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; Efetuar as análises de ocupações 
e acompanhamento de avaliação de desempenho de pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando 
testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada no trabalho; Promover o ajustamento do indivíduo no trabalho, através 
de treinamento para se obter a sua auto realização; Prestar atendimento à comunidade (crianças, adolescentes e adultos) 
aos casos encaminhados a unidade de saúde visando ao desenvolvimento psíquico motor e social do indivíduo, em relação 
à sua integração à família e à sociedade; Prestar atendimento aos casos de saúde mental (toxicômanos, alcóolatras) 
organizando grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para resolução dos seus problemas; Prestar 
atendimento aos Programas do Município, principalmente no Programa de Tabaco; Orientar a comunidade, organizando 
reuniões de grupos; Colaborar com equipes multiprofissionais da unidade de trabalho, desenvolvendo trabalhos em grupo; 
Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando ao desenvolvimento psíquico motor e social das crianças, em 
relação a sua integração à escola e à família; Dar orientação aos pais de alunos quando necessários; Executar outras tarefas 
afins determinadas pelo superior imediato. 
 
3.04 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Realiza avaliação diagnóstica utilizando-se de atividades técnicas apropriadas. Trata de problemas que interferem na 
atuação funcional de pessoas debilitadas por doenças físicas ou mentais, desordens emocionais, desabilidades congênitas 
ou de desenvolvimento e envelhecimento, promovendo reabilitação por meio de exercícios corretivos que ajudam os 
pacientes na recuperação e integração social. Promove a reintegração de pacientes à família e outros grupos familiares. 
Prepara os programas ocupacionais destinados a pacientes, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses 
pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos. Planeja trabalhos 
individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, 
estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou cura das deficiências do 
paciente; desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu estado psicológico; dirigir os trabalhos, 
supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar 
a reabilitação; conduzir, também, programas recreativos. Elaboram pareceres, informes técnicos, relatórios, realizando 
pesquisas e entrevistas. Participa de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Participa de grupos de 
trabalho para fins de formulação de diretrizes, planos e programas do Município, principalmente do Programa de Tabaco. 
Atende ao público. Executa quaisquer outras atividades correlatas. 


