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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

2.01 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Executar tarefas junto ao público, prestar serviços gerais de enfermagem. Coordenar   e   executar   projetos   
específicos   da   área, sob   a   supervisão   da enfermagem. 
Prestar o atendimento específico de competência e ou fazer o encaminhamento necessário na solução da 
dificuldade do paciente. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL  
Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades 
materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou 
eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas à 
sociedade. 
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares. 
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito do serviço social com a 
participação da sociedade civil. 
Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer o uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. 
Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais. 
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais. 
Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades, com relação às matérias relacionadas à elaboração, coordenação, execução e avaliação de planos, 
programas e projetos. 
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. 
Planejar, organizar e administrar os Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social. Realizar estudos 
socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.02 – NUTRICIONISTA  
Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando carências e o conveniente 
aproveitamento dos recursos dietéticos. 
Pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, 
bem como para a população do Município. 
Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios 
especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas. 
Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das 
creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da 
Prefeitura. 
Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência. 
Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as unidades, para 
o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas. 
Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e 
das creches. 
Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais 
desenvolvidos pela Prefeitura. 
Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vidada comunidade de baixa renda no que se 
refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor. 
Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos órgãos municipais, aplicando 
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princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências. 
Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades 
necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos. 
Realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo qualidade. Emitir parecer nas licitações para 
aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e 
equipamentos necessários para a realização dos programas. 
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação. 
Participar das ações de educação em saúde. 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 
sua área de atuação. 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, compatíveis com sua especialização profissional. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.03 – PSICÓLOGO  
Atendimento de pacientes dos Municípios. 
Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos 
de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional. 
Emite parecer técnico. 
Coordena programas, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe multiprofissional. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.04 – FONOAUDIÓLOGO 
Identifica problemas relacionados a comunicação humana, tanto verbal quanto não verbal, empregando técnicas e/ou 
aparelhos específicos para avaliação, visando o treinamento fonético, dicção e outras para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 
Atender a demanda referenciada nos postos de atendimento municipais, buscando corrigir defeitos da fala e da 
linguagem; 
Trabalhar com deficientes auditivos, promovendo treinamento para aquisição da fala após implantação de órtese 
auditiva, bem como a inclusão social do mesmo. 
Realizar exames de audiometria supervisionado por otorrinolaringologista. 
Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e realizar demais atividades inerentes ao cargo, 
conforme regulamentação do Conselho Regional de Fonoaudiologia. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.05 – FARMACÊUTICO  
Fornece medicamentos de acordo com prescrições, interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando 
aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e 
diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos. 
Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da 
Atenção Básica/Saúde da Família. 
Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a integralidade e intersetorialidade das ações de saúde. 
Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção 
Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso. 
Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica na 
Atenção Básica/Saúde da Família. 
Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com garantia da qualidade dos produtos e 
serviços. 



   

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA/SP 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2022 
 

 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2022                                                                     PREFEITURA  DE PARANAPANEMA/SP 

Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica/ Saúde da Família. 
Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, 
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população. 
Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade associados 
aos medicamentos. 
Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil 
epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu 
território de responsabilidade. 
Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de Atenção 
Básica/Saúde da Família, visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 
voltados à melhoria da qualidade de vida. 
Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família 
envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica. 
Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para o cumprimento das atividades 
referentes à Assistência Farmacêutica. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.06 – ENFERMEIRO  
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. 
Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em unidades de saúde e assistenciais, 
bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. 
Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos 
pacientes e doentes. 
Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um 
elevado padrão de assistência. 
Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no 
atendimento aos pacientes e doentes. 
Coletar e analisar dados sócios sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde. 
Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis. 
Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios. 
Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe. 
Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a 
desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem. 
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação. 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 
sua área de atuação. 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 
Participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 


