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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
1.01 À  1.13 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TODOS 
Promover a ligação entre a comunidade e a Equipe da Unidade de Sa                                                     
ad                                                                                                            
                                                                                                                 
cadastros sempre atualizados, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
Acompanhar as famílias adscritas, por meio de visitas domiciliaria e ações educativas individuais e coletivas. 
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, 
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, em número maior. Acompanhar as condicionalidades do Programa 
Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnera          
                                                                                                                 
                                                                                                                 
outros profissionais. Realizar outras atividades correlatas sob a subornação da Secretaria de Saúde, e apoio à Medicina 
e à Enfermagem, compreendias pelo Programa de Saúde da Família. 

 
1.14 - MECÂNICO ELETRICISTA 
Realizar a manutenção mecânica e elétrica dos veículos da Prefeitura, quando solicitado; estudar o trabalho a ser 
realizado, utilizando especificações técnicas e outros dados necessários; realizar o desmonte do motor, transmissão, 
diferencial e outras partes, elétrica e eletrônica quando necessário a reparar danos; realizar a limpeza de peças com 
substâncias detergentes adequadas, para eliminar impurezas e preparar as peças para inspeção e reparação; substituir, 
ajustar ou retificar peças do motor ou componentes elétricos utilizando-se de ferramentas manuais e mecânicas 
necessárias; realizar a substituição, reparação e ajustes necessários, total ou parcialmente, no sistema de freio, de 
ignição, alimentação de combustível, lubrificação, transmissão, direção, suspensão, elétrica, eletrônica e outros; a fim de 
garantir o funcionamento regular do veículo; realizar testes em veículos e equipamentos após o reparo, a fim de verificar 
o perfeito funcionamento dos mesmos; executar outras atribuições afins. 

 
1.15 RECEPCIONISTA 
Presta as informações solicitadas pelo público que comparece às repartições municipais; encaminha o público às 
unidades administrativas competente para o esclarecimento das dúvidas porventura existentes; faz a recepção das 
correspondências, dando encaminhamento aos setores competentes; atendimento telefônico, operação de 
microcomputadores e sistemas operacionais. Desempenhar outras atividades afins. 

 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 
 
2.01 – ASSISTENTE DE GABINETE DENTÁRIO 
Auxiliar nas tarefas de odontologia em geral. Preparar os pacientes para as consultas; auxiliar o profissional de 
odontologia na execução das técnicas; ficar responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental; participar de 
atividades de educação em saúde bucal; auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; realizar o serviço de 
limpeza das Unidades Sanitárias recolherem os resíduos de saúde e colocá-los nos recipientes adequados; executar 
tarefas afins. 
 
2.02 – DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS 
Fiscalizar a qualidade e validade dos produtos farmacêuticos e o armazenamento dos mesmos. Manipular 
medicamentos de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter registro permanente do 
estoque de medicamentos; fazer requisições de medicamentos, e materiais necessários a farmácia; examinar, conferir, 
guardar e distribuir medicamentos e abastecimentos entregues á farmácia; ter custódia com a manipulação farmacêutica 
e aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras, dentro de sua competência, e executar tarefas 
afins. 
 
2.03 – TÉCNICO AGRICOLA 
Elaborar sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; realizar pesquisa sobre agricultura, horticultura e silvicultura 
para elaborar métodos novos e aperfeiçoar os já existentes, visando à obtenção de melhor rendimento e qualidade dos 
produtos; planejar e dirigir o plantio de bosques e a preservação e exploração de zonas arborizadas; e executar outras 
atividades correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 
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2.04 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Realizar anotações no livro de plantão e, quando não houver enfermeiro responsável pela unidade, passará o plantão; 
realizar a supervisão e executar, quando necessário, as ações de pré e pós consulta, de acordo com cada programa e 
subprograma, segundo as causas das patologias mencionadas, medicamentos administrados, podendo esclarecer os 
efeitos colaterais e gerais; realizar curativos com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração de secreção, orofaríngea, 
de traqueotomia e entubação; realizar o preparo e arrumação com total assepsia do instrumental dentro do centro 
cirúrgico; realizar os procedimentos de enfermagem na paracentese abdominal, diálise peritoneal e hemodiálise; aplicar 
técnicas adequadas no manuseio de pacientes com moléstias infecto-contagiosas; realizar o controle de estoque de 
medicamentos, material e instrumental médico, a fim de solicitar reposições, quando necessário; realizar assistência de 
enfermagem à gestante, no período pré-natal, à parturiente e puerperal; aplicar todas e quaisquer técnicas de primeiros 
socorros, sob supervisão médica e/ou do enfermeiro e, na ausência desses profissionais, procurarem comunicar tal fato; 
realizar tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico; realizar assistência de enfermagem ao recém-nascido; realizar 
cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório; realizar preparo psicológico do paciente para os mais diversos 
procedimentos realizados com ele, dentro da unidade hospitalar; realizar o conforto do paciente e restrição no leito; 
realizar o transporte do paciente; realizar sondagens nasogástricas, aspirações e eliminações gástricas; realizar controle 
de líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, sob sua responsabilidade e supervisão do enfermeiro; realizar técnicas de 
oxigenioterapia e inaloterapia; realizar aplicação de calor e frio, medicação tópica, retal e instilação; realizar assistência e 
cuidados de enfermagem, ao paciente agonizante e ao morto; executar as demais atividades previstas para a Classe de 
Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Saúde, quando necessários ao serviço da unidade; desempenhar outras 
atribuições afins e as que vierem a ser delegadas pelo enfermeiro, sob sua supervisão. 

 
2.05 – TÉCNICO EM GESSO 
Confeccionar, colocar e retirar aparelhos de gesso ou calhas gessadas. Preparar o paciente para aplicação e retirada 
dos aparelhos acima citados. Registrar os trabalhos realizados. Manter a ordem e higiene dos materiais e do local. 
Executar outras tarefas correlatas. 

 
2.06 – TÉCNICO EM RAIO X 
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a 
execução do trabalho: colocar os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme, para 
bater as chapas radiográficas; preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-os de qualquer jóia ou 
objeto de metal, para assegurar a validade do exame; colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias 
para focalização da área a ser radiografada, para obter chapas mais nítidas; acionar o aparelho de raio X, observando as 
instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada; encaminhar o 
chassi com o filme à câmera escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme;registrar o 
número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para ser elaborado o boletim 
estatístico;controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e registrando gastos, 
para assegurar a continuidade dos serviços;manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e 
instruções, para evitar acidentes;executar outras atribuições afins. 

 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ENFERMEIRO PADRÃO 
Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, organização, formulação, elaboração e execução de 
serviços de enfermagem em unidades de saúde e assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de 
programas de saúde pública, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas 
atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por funções de direção. 

 
3.02 – ENFERMEIRO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
Atender a saúde dos indivíduos e famílias cadastradas na unidade de Saúde, realizando consulta de enfermagem, 
procedimentos, atividades em grupo e, conforme protocolos, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 
gerenciar insumos e encaminhar usuários a outros serviços. Atender à demanda dos indivíduos sob sua 
responsabilidade, realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea quando indicado na Unidade de 
Saúde da Família, no domicílio ou em espaços comunitários, encaminhando e orientando para internação hospitalar ou 
domiciliar e acompanhar o usuário se necessário. Exercer atividades de educação permanente da equipe de 
enfermagem, bem como o gerenciamento e a avaliação das atividades da equipe, para a manutenção do vínculo entre 
os usuários e a Unidade de Saúde. Realizar outras atividades correlatas sob a subornação da Secretaria de Saúde, 
compreendidas pelo Programa de Saúde da Família. 
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3.03 – ENGENHEIRO CIVIL 
Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e 
analisando os resultados obtidos; Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições 
climáticas, sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados na fase da semeadura, cultivo 
e colheita; Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e ou 
aprimora os já existentes; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar 
relatório, parecer e laudo técnico em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, 
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
da função. 

 
3.04 – DENTISTA - PSF 
Desenvolver com os demais membros da equipe atividades referentes à saúde bucal, integrando ações de saúde de 
forma multidisciplinar. Definir o perfil epidemiológico da população para o planejamento e a programação em saúde 
bucal, a fim de oferecer atenção individual e atenção coletiva voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais, de forma integral e resolutiva. Realizar os procedimentos clínicos, incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias 
elementares, além de realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea e ao controle de insumos. 
Realizar outras atividades correlatas. Prestar assistência odontológica em postos de saúde, escolas e creches 
municipais, bem como planejar, realizar e avaliar Programas de Saúde Comunitária. Desenvolver atividades que se 
destinam a preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações 
da polpa e dos tecidos Peri - radiculares; executar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar, procedimentos 
cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares, procedimentos cirúrgicos para-endodônticos e tratamento dos traumatismos 
dentários. 
 
3.05 – FARMACÊUTICO 
Executar as atividades de supervisão, coordenação, análise e execução de exames e emissão de laudos técnicos 
pertinentes às análises clínicas e fiscalização no âmbito da vigilância sanitária, assim como tarefas relacionadas com a 
composição, controle e fornecimento  de medicamentos para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias; 
fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda 
responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por funções de direção. 

 
3.06 - FISIOTERAPEUTA 
Executar as atividades de supervisão, coordenação, orientação e aplicação de tratamento para a recuperação de 
doentes e acidentados, empregando técnicas especiais de reeducação muscular para sua reabilitação funcional; orientar 
familiares e professores nos cuidados e adaptação de pessoas portadoras de deficiência, fazendo uso de equipamentos 
e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de 
equipes e por funções de direção. 

 
3.07 – MÉDICO 42 HORAS SEMANAIS 
Executar as atividades relativas a exames médicos, emissão de diagnósticos, prescrição de medicamentos e outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica 
para promover a saúde e o bem estar do paciente em unidades de atendimento à população, bem como elaborar, 
executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, fazendo uso de equipamentos e recursos 
disponíveis para a consecução dessas atividades. Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um 
servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos 
deveres funcionais. 

 
3.08 – MÉDICO ANESTESISTA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Anestesia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes. Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de 
um servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos 
deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 
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3.09 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Cardiologia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, cirurgias, internações, acompanhamento, tratamento 
voltado para as doenças afetas à Cardiologia; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um 
servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos 
deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.10 – MÉDICO DO TRABALHO 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Medicina do 
Trabalho, tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento 
voltado para as doenças afetas à Medicina do Trabalho,; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento 
de um servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto 
aos deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.11 – MÉDICO GINECOLOGISTA- OBSTETRA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Ginecologia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento voltado para as 
doenças afetas à Ginecologia; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, 
seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; 
Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.12 – MÉDICO ORTOPEDISTA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de ortopedia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, cirurgias, internações, acompanhamento, tratamento 
voltado para as doenças afetas à ortopedia; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um 
servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos 
deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.13 – MÉDICO PEDIATRA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Pediatria, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento voltado para as 
doenças afetas à pediatria; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, 
seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; 
Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.14 – MÉDICO PSIQUIATRA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Psiquiatria 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento voltado para as 
doenças afetas à Psiquiatria; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, 
seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; 
Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 
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3.15 – MÉDICO RADIOLOGISTA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de radiologia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento; Obedecer fielmente as 
normas exigidas para o comportamento de um servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no 
CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras 
tarefas correlatas. 

 
3.16 – MÉDICO PLANTONISTA 12 HORAS 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Pronto 
atendimento, tais como consultas, exames completos de pacientes, cirurgias, internações, acompanhamento e 
tratamento; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, seguindo o 
estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; Possuir 
nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.17 – NUTRICIONISTA 
a) Quanto à dietoterápica hospitalar: 
Elaborar cardápios que satisfaçam os indivíduos sadios e aos enfermos, de acordo com as determinadas patologias 
existentes; treinamento dos servidores com relação à confecção de cardápio, montagem das dietas de acordo com cada 
paciente; oferecer treinamentos básicos sobre higiene pessoal na área de atuação, bem como sobre o relacionamento 
profissional; ministrar e utilizar técnicas que visem minimizar o trabalho através do melhor aproveitamento do tempo, 
espaço, fluxo e habilidades próprias do servidor; elaborar e organizar o lactário e sondários, com as regras básicas de 
higiene, utilização de material e conservação das fórmulas nutricionais; orientar os pacientes internados e/ou familiares 
sobre dietas específicas de acordo com a patologia, estado nutricional do indivíduo, durante o período de internação e 
alta, segundo as condições sócio-econômicas; avaliação antropométrica e laboratorial dos pacientes de risco, se 
necessário. 
b) Quanto à administração dos serviços de nutrição: 
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; planejar e confeccionar cardápios, 
conservando as características organolépticas e nutricionais dos alimentos; ministrar cursos e treinamento para os 
funcionários; participar da seleção de servidores para os empregos de cozinheiros e serventes; realizar o planejamento e 
solicitar a compra de alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com a autorização do órgão competente; fazer 
reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais, para 
racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; fazer cardápios diferenciados para aqueles que necessitam de 
alimentação especial, ocasionado por problemas de saúde; participar de eventos especiais na organização de cardápios, 
comprar e designação de servidores; supervisionar pré-preparo e preparo de dietas. 
c) Quanto à rede básica de saúde pública: 
Identificar com os demais profissionais da área de saúde os grupos de riscos dos programas em andamento e atuar 
diretamente na orientação dietética e nutricional; treinar profissionais multiplicadores pertencentes ao grupo de apoio, a 
fim de que possam orientar as populações de risco; atuar em treinamentos que enfoquem noções básicas sobre nutrição 
e alimentação; participar dos programas da rede básica de saúde, com relação aos problemas nutricionais e alimentares, 
prestando todas as informações e esclarecimentos necessários. 
d) Quanto a todas as áreas: 
Desempenhar outras atribuições afins e as previstas no regulamento da profissão e disciplinadas pelos órgãos 
representantes de categoria. 

 
3.18 – PSICÓLOGO 
a) Quando na área da psicologia clínica: 
Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a psicodinâmica 
individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de formular diagnóstico 
ou parecer psicológico para: 
1 – orientar o profissional no processo psicoterápico; 
2 – indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias; 
3 – fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na contribuição que prestam ao 
referido indivíduo; Desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, com pacientes e/ou familiares, 
visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações conflitantes; desenvolver trabalhos psicoterápicos individuais e 
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em grupo, a fim de favorecer a saúde mental do indivíduo; articular-se com profissionais de Serviço Social, para 
elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da 
rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de 
tratamento médico; reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidade; 
b) Quando na área da psicologia educacional: 
Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a fim de 
contribuir para o estabelecimento de currículo escolar e técnicas de ensino adequado; promover a reeducação de 
crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; 
c) quando na área da psicologia do trabalho: 
Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do 
acompanhamento e da avaliação de programa; participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; executar outras atividades afins. 

 
3.19 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, preventivas aos distúrbios cinéticos-ocupacionais-
laboratoriais; Prescrever a atividade humana como recurso terapêutico em seus aspectos bio-psico-sócio-cultural, 
através de procedimentos que envolvam as atividades construtivas, expressivas e laborativas; Analisar a atividade 
laboral através do controle ergonômico; Identificar o nexo causal das demandas ocupacional/laborativas intercorrentes 
através de entrevista, onde são ouvidas as queixas do trabalhador, e análise da atividade laboral exercida, considerando 
as questões sociais, psicológicas e ergonômicas presentes na vida do cidadão; Orientar a adaptação do ferramental de 
trabalho para melhorar a qualidade da atividade laboral desenvolvida; Dirigir oficinas terapêuticas; Prestar serviços de 
auditoria, consultoria e assessoria especializada no seu campo de intervenção profissional;Participar de programas 
educativos preventivos destinados ao processo de manutenção da saúde;Promover adaptações de jogos, brincadeiras e 
brinquedos; Criar equipamentos, adaptações de acesso ao computador e software; utilizar sistemas de comunicação 
alternativa, de órteses, de próteses e de adaptações;Promover adequações posturais para o desempenho ocupacional 
por meio de adaptações instrumentais; realizar adaptações para déficits sensoriais (visuais, auditivos, táteis, dentre 
outros) e cognitivos em equipamentos e dispositivos para mobilidade funcional; Adequar unidades computadorizadas de 
controle ambiental; Promover adaptações estruturais em ambientes domésticos, laborais, em espaços públicos e de 
lazer; Promover ajuste, acomodação e adequação do indivíduo a uma nova condição e melhoria na qualidade de vida 
ocupacional.Executar outras tarefas correlatas. 

 
 


