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RERRATIFICADO EM 13/03/2019 
 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS  
 

a) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

 

1.01 – AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 

Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam 
resíduos domiciliares, nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, 
varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o 
aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam 
pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Em ambiente escolar, zelam 
pela limpeza, higiene e organização dos espaços e dos moveis, auxiliando na higiene de copa e cozinha. 
Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e 
da equipe; zelar pela limpeza completa das dependências das Unidades de Saúde; coletar e acondicionar 
resíduos diversos das Unidades de Saúdes; manter e conservar os equipamentos pertinentes aos serviços 
desenvolvidos; zelar pelo cumprimento dos programas de coleta de resíduos; apoiar as necessidades do setor; 
selar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e disponibilidade de horários; executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função e atividades correlatas. 

 

1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇO BRAÇAL 

Realizam manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e 
conservam bueiros e galerias de águas pluviais. Recompõem aterros, Controlam atividades de conservação e 
trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

1.03 – CARPINTEIRO 

Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje 
(painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de 
pontes, Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, seleção de materiais 
reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos; executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. 

 

1.04 – LAVADOR DE VEÍCULOS 

Efetuar lavagem e limpeza de veículos, caminhões, ônibus e máquinas pesadas, fazer limpeza interna e externa 
dos veículos, utilizando produtos químicos adequados, remover resíduos, lavar encerar, polir e escovar 
estofamentos dos veículos, lavar baús e caminhões de coleta, aspirar bancos e porta malas, limpar painéis, 
vidros, rodas, pára-lamas e tapetes; executar abastecimento e a lubrificação de veículos, maquinas dos setores; 
escovar, lavar, varrer e remover detritos do local de lavagem dos veículos; controlar o estoque de combustíveis, 
óleo diesel, óleo lubrificante e graxas utilizadas, respeitando as normas atinentes ao Meio Ambiente; zelar pela 
conservação e limpeza da frota e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

 

1.05 – MOTORISTA 

Motorista de carro de passeio, caminhão, ônibus escolar e ambulância. Conduzem e vistoriam ônibus, carro e 
caminhão e verificam itinerário de viagens; Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos 
passageiros; fazer chec-list do veiculo rotineiramente; apoiar as necessidades do setor, zelar pelo patrimônio 
municipal, bens permanentes e afins; disponibilidade de horário; executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

 

1.06 – VIGIA 

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, 
edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas 
dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de 
pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; fazem manutenções simples 
nos locais de trabalho; apoiar as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e 
afins, disponibilidade de horários, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 
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b) Empregos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 

 

2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográficas definida, a microárea; cadastrar todas as pessoas de 
sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto a utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea; acompanhar, por meio de 
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, as visitas deverão se programadas em 
conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo com referencia a media de uma visita/família/mês; 
desenvolver ações que busquem a integração entre equipe de saúde e a população adscrita a UBS, considerando 
as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais e coletivos; 
desenvolver atividades de promoção de saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por 
meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por 
exemplo, combate a dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a 
respeito das situações de risco; estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 
visando à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou a qualquer outro programa similar de 
transferência de renda e enfretamento de vulnerabilidade implantado pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, 
de acordo com o planejamento da equipe,é permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades 
Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima; desenvolver atividades diversas vinculadas a 
Estratégia Saúde da Família; Ao agentes Comunitários de Saúde, desenvolvem ações pautadas nas Diretrizes 
Nacionais, Estaduais e Municipais, previstas em Lei; Noções básica de informática; apoiar as necessidades do 
setor, zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e disponibilidade de horário. 

 

2.02 – AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Executar serviços burocráticos das secretarias das escolas de Ensino Fundamental e Infantil; Responsável pela 
documentação dos alunos, atendente a solicitações da equipe gestora das unidades escolares; Desenvolver 
atividades no âmbito da organização escolar, relacionadas com a execução de ações envolvendo a secretaria 
escolar e o atendimento a alunos e a comunidade escolar em geral de acordo com as necessidades da unidade 
escolar. 

 

2.03 – AGENTE DE SANEAMENTO 

Atende ao público, prestando informações sobre problemas de saúde, sua conservação e preservação; inicia e 
acompanha os processos relativos a atuação de Divisão de Vigilância Sanitária; atende a reclamações de 
interesse de saúde sujeita a divisão de vigilância Sanitária e Epidemiológica; preenche boletins diários dos 
serviços prestados, relacionando local, responsável, histórico; colabora com os órgãos de governo no 
desenvolvimento de campanhas no combate as doenças endêmicas ou epidêmicas, busca ativa, operação 
limpeza e arrastão; efetua visitas domiciliares para controle do saneamento do meio ambiente; executa reuniões e 
palestras sobre saneamento do meio, tanto na sede como na comunidade; promove controle de vetores no 
município. 

 

2.04 – AGENTE EDUCADOR  

Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; Atuam como atendente de creche; 
Observam, auxiliam, supervisionam, orientam e cuidam do estado geral dos alunos; Auxiliam e realizam ações na 
higiene pessoal dos alunos, na troca de fralda e banho, bem como na hora das refeições; Acompanham e 
orientam os alunos na entrada, saída, recreio, eventos extracurriculares, momento do sono, descanso e atividades 
recreativas; Higienizam brinquedos e trocam roupa de berço. 

 

2.05 – ASSISTENTE DE FINANÇAS 

Analisam o ambiente econômico; elaboram e executam projetos de pesquisa econômica, de mercado e de 
viabilidade econômica, dentre outros. Participam do planejamento estratégico e de curto prazo e avaliam políticas 
de impacto coletivo para o governo manutenção e envio das informações do Sistema AUDESP fase IV; e demais 
programas utilizados nas rotinas Administrativas; Sistema de Contabilidade Pública; executar as atribuições 
compatíveis com as exigências da função/ setor e outras atividades correlatas. 

 

2.06 – ATENDENTE 

Recepcionista de consultório médico ou dentário, Atendente de ambulatório, Atendente de clínica médica, 
Atendente de consultório médico, Auxiliar de recepção, Recepcionista de hospital, Recepcionam e prestam 
serviços de apoio a clientes, pacientes, prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em escritórios 
e Posto de Saúde, marcam consultas e recebem clientes ou visitantes, agendam serviços; noções básicas de 
informática; noções básicas de farmácia, verificar data de lote e vencimentos de medicamentos, organizar e 
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manter prateleiras de medicamentos em ordem, repor medicamentos, noções de estoque mínimo de 
medicamentos; atender os programas pertinentes da Assistência Farmacêutica; noções básicas de informática; 
apoiar as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; disponibilidade de 
horário. Organizam informações e planejam o trabalho cotidiano, executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências da função/setor e outras atividades correlatas. 

 

2.07 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA   

Atuam no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executam atividades especializadas e 
administrativas relacionadas à rotina de unidades ou centro de documentação ou informação, quer no atendimento 
ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados; Participam da gestão 
administrativa, elaboração e realização de projetos de extensão cultural. Colaboram no controle e na conservação 
de equipamentos. Participam de treinamento e programas de atualização; Organizam informações e planejam o 
trabalho cotidiano; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício e atividades correlatas. 

 

2.08 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas como: hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de assistência médica, e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu 
conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão 
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações 
para promoção da saúde da família; apoiar as necessidades do setor e das políticas públicas municipais; noções 
básicas de urgência e emergência; de acordo com as necessidades, efetuar atendimento externo; acompanhar 
deslocamento de pacientes em caso de necessidade; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, 
Estaduais e Municipais, prevista em Lei; Noções básicas de informática; zelar pelo patrimônio municipal, bens 
permanentes e afins e disponibilidade de horário. 

 

2.09 – AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

Administram pessoal e plano de cargos e salários; promovem ações de treinamento e de desenvolvimento de 
pessoal. Efetuam processo de recrutamento e de seleção, geram plano de benefícios e promovem ações de 
qualidade de vida e assistência aos empregados. Administram relações de trabalho e coordenam sistemas de 
avaliação de desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades 
comunicativas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e atividades 
correlatas. 

 

2.10 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, em órgão públicos de saúde; previnem doença 
bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal; 
mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são 
exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança; podem atuar na Estratégia Saúde 
da Família de acordo com os parâmetros definidos em Lei vigente; Noções básicas de informáticas; apoiar as 
necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e disponibilidade de horário; 
executar outras tarefas compatíveis com as exigências da função. 

 

2.11 – CHEFE DE PESSOAL 

Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, 
benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. 
Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, contratações, negociações de 
relações humanas e do trabalho. Folha de Pagamento, controla Exames Periódicos, emissão RAIS, DIRF, 
CAGED, AUDESP, SEFIP, Relatórios Tribunal de Contas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
da função e outras atividades correlatas. 

 

2.12 – ESCRITURÁRIO 

Executam Serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logísticas; Atendem 
fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; Tratam de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Atendimento ao público; Noções de 
informática; Apoiar as necessidades do setor; Zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; 
Disponibilidade de horário; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências da função/ setor e outras 
atividades correlatas. 
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2.13 – INSPETOR DE ALUNOS 

Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e durante o transporte escolar. 
Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvem reclamações 
e analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas; controlam as atividades livres dos alunos, orientando 
entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres, Organizam 
ambiente escolar e providenciam manutenção predial; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 

 

2.14 – MECÂNICO 

Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos 
automotores. Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. 
Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de 
preservação do meio ambiente; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

2.15 – OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 

Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de 
máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio, obedecendo 
ao Código Nacional de Trânsito, ao itinerário e aos programas estabelecidos pelas áreas. 

 

2.16 – OPERADOR DE MÁQUINA 

Condutor de motoniveladora, Condutor de niveladora, Operador de equipamento de motoniveladora, Operador de 
niveladora e de scraper, Operador de patrol (niveladora), Operador de trator de esteira, Operador patroleiro, 
Patroleiro de pavimentação, Patroleiro de terraplanagem, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, ao 
itinerário e aos programas estabelecidos pelas áreas. 

 

c) Empregos com Exigência de Ensino Superior Completo 

 

3.01 – ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e auditam serviços de enfermagem e/ou 
perfusão. Os enfermeiros  implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade; noções básicas 
de urgência e emergência; de acordo com a necessidade, efetuar atendimento externo; acompanhar 
deslocamento de pacientes em caso de necessidade; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacional, 
Estaduais e Municipais, prevista em Lei; noções básicas de informáticas; apoiar as necessidades do setor; zelar 
pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e disponibilidade de horário. 

 

3.02 – ENGENHEIRO CIVIL 

Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam 
a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar 
pesquisas tecnológicas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

3.03 – FARMACÊUTICO 

realizar tarefas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle armazenamento, distribuição e transporte 
de produção da área farmacêutica, participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de 
medicamentos, orientar sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos; executam outros tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes 
Nacionais Estaduais e Municipais, previstas em Lei; noções básicas de informáticas; atendimento ao público; 
apoiar as necessidades do setor, zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; disponibilidade de 
horário e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

3.04 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Realiza atendimento na área de cardiologia, desempenham funções da medicina preventiva e curativa na área do 
diagnóstico e do tratamento de doença e disfunções relacionadas com o sistema cardiovascular, com o coração e 
a circulação sanguínea, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

3.05 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica; de acordo com a necessidade, efetuar 
atendimento externo; acompanhar deslocamento de pacientes em caso de necessidade; desenvolver ações 
pautadas nas Diretrizes Nacional, Estadual e Municipais, prevista em Lei; noções básicas de informática; apoiar 
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as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins, disponibilidade de horário e 
executar outras atividades compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

3.06 – MÉDICO GINECOLOGISTA 

Realiza atendimento na área de ginecologia, desempenham funções da medicina preventiva e curativa, realizam 
atendimentos de pré natal, efetuar exames medico emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, solicitar, 
analisar, interpretar diversos exames tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, participar 
de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de 
riscos que favorecem enfermidades , realizar diagnósticos da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipes, representar quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual esta lotado em Conselhos Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e Municipais, prevista em Lei; noções básicas de 
informática; apoiar as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; 
disponibilidade de horário. 

 

3.07 – MÉDICO PEDIATRA 

Realizar atendimento na área de pediatria, desempenhar funções de medicina e preventiva e curativa, realizar 
atendimentos, exames, diagnósticos terapêuticas acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra 
atividade que por sua natureza esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao público infantil e 
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; desenvolver ações pautadas 
nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e Municipais, prevista em Lei; noções de informática; apoiar as 
necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins; disponibilidade de horário. 

 

3.08 – ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 
modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para 
atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o 
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. 

 

3.09 – PROCURADOR JURÍDICO 

Representam a administração pública na esfera judicial; prestam consultoria e assessoramento jurídico, à 
administração pública; exercem o controle interno da legalidade dos atos da administração; zelam pelo 
patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e outros; integram comissões processantes; 
emissão de pareceres em licitações; geram recursos humanos e materiais da procuradoria; executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

3.10 – PROFESSOR DE ARTES 

Executam serviços como: Promover a Educação dos alunos; Planeja cursos, aulas e atividades escolares de 
artes; Avaliar processos de Ensino-Aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter 
pedagógicos; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Trabalham com clientelas de 
diferentes faixa etárias, oriundas de comunidades com diferentes contextos culturais e sociais, em escolas ou 
instituições de ensino de redes públicas. 

 

3.11 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental e salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado). Preparam aulas; efetuam 
registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de 
acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e 
atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

 

3.12 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a cinco anos - Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a 
seis anos; orientam a construção do conhecimento; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e 
avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento 
das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas. 
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3.13 – PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor de educação física na educação de jovens e adultos com atividades esportivas e recreativas, promover 
a Educação dos Alunos; planejar aulas e atividades escolares; avaliar processo de Ensino- Aprendizagem e 
seus resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; participar das atividades educacionais e 
comunitárias da escola, trabalham com clientelas de diferentes faixas etárias, oriundas de comunidades com 
diferentes contextos culturais e sociais, em escolas ou instituições de ensino das redes públicas. 

 

3.14 – PSICÓLOGO 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
fatores emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões trazidas pela pessoa 
atendida durante o processo de acompanhamento; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, Estaduais e 
Municipais, prevista em Lei; apoiar as necessidades da Estratégia da Saúde da Família; noções Básicas de 
informática; apoiar as necessidades do setor; zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e 
disponibilidade de horários, executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

3.15 – ENFERMEIRO 

Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e auditam serviços de enfermagem 
e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Noções 
básicas de urgência e emergência; de acordo com as necessidades, efetuar atendimento externo; acompanhar 
deslocamento de pacientes em caso de necessidade; desenvolver ações pautadas nas Diretrizes Nacionais, 
Estaduais  e  Municipais, previstas em Lei; noções básicas em informáticas; apoiar as necessidades do setor; 
zelar pelo patrimônio municipal, bens permanentes e afins e disponibilidade de horários. 

 
 
 


