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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 

 

a) Funções com Exigência de Ensino Fundamental 

 

1.01 – AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE SAÚDE 

Executa os serviços de atendimento ao paciente, averiguando suas necessidades e efetuando o histórico clínico do 
mesmo, para encaminha-lo para consulta, Efetua o controle da agenda de consultas, verificando os horários 
disponíveis e registrando as marcações, para mantê-la organizada e atualizada. Controla o fichário e/ou arquivo de 
documentos relativos ao histórico do paciente, organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao 
médico consulta-los quando necessário, Registra os atendimentos realizados em sistemas ou fichas, livros e mapas 
para possibilitar o controle e acompanhamento da prestação de serviços nas unidades de saúde, Elabora, 
periodicamente, balanços e outros documentos para prestação de contas e os encaminha para seu superior ou 
para órgãos governamentais. Orienta os horários e o local para exames de laboratório e presta as informações 
necessárias, Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

1.02 – CALDERISTA 

Executar trabalhos com caldeiras a lenha, elétrica ou a gás, no sentido de manter a água sempre quente, bem 
como preparar tudo que necessário para o bom andamento do serviço.  

 

b) Funções com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 

 

2.01 – OPERADOR DE ETA 

Opera estação de tratamento de água, munindo-a de todo material necessário e equipamentos; observar as normas 
de saúde pública e outras aplicáveis.  

 

c) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo 

 

3.01 – ENFERMEIRO PSF 

Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, 
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para 
proporcionar o bem estar físico, mental e social aos pacientes, Presta primeiros socorros no local de trabalho, em 
caso de acidentes ou doenças, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para 
posterior atendimento médico, Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais, mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para 
assegurar o tratamento ao paciente, Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, 
verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem, Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais 
dependências em condições de uso, assegurando sempre sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos, Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver 
os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos 
e as diretrizes, Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, 
sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc., Efetua trabalho com crianças para prevenção da 
desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, Executa programas de prevenção de doenças 
em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão, Desenvolve o programa com 
adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc. 

 

3.02 – FARMACÊUTICO 

O emprego prestará serviços em sua específica área e poderá também se disponibilizar total ou parcialmente para 
prestação de serviços a outros órgãos Estaduais e/ou Federais, através de convênio; organiza a farmácia, seu 
estoque e principalmente, verifica rigorosamente o cumprimento das normas sanitárias para distribuição de 
medicamentos.  

 

3.03 – FISIOTERAPEUTA 

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Fisioterapia; promover a reabilitação de 
pacientes que forem acometidos por doenças crônicas e/ou degenerativas; ministrar ações educativas voltadas à 
saúde dos servidores públicos e da população em geral; prestar assessoramento técnico em sua área de 
conhecimento; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
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3.04 – MÉDICO VETERINÁRIO 

Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas à pecuária e à Saúde 
Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários 
existentes, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho. Elabora e executa projetos agropecuários e os 
referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e orientação e fazendo acompanhamento 
desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais 
quanto à aplicação dos recursos oferecidos. Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais 
realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletivas desses animais. 
Realiza exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise anátomopatológica, histopalógica, 
hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica. Promove o melhoramento do gado, 
procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais convenientes e fixando os caracteres 
mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração pecuária. Desenvolve e executa programas de 
nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para baixar o índice de converso alimentar, prevenir 
doenças, carências e aumentar a produtividade. Promove a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de 
produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua 
qualidade, determinando visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.  


