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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

A) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
1.01 – LIXEIRO 
Assegurar a limpeza e conservação de logradouros públicos por meio da coleta de lixo, varrições e lavagens; Zelar pela 
conservação e manutenção das ferramentas e equipamentos de trabalho; Execução de serviços com manuseio e 
recolhimento de detritos (lixo domiciliar urbano e resíduos oriundos da capina realizada nas ruas do município); Executar 
outras atribuições afins. Executar outras determinações do Chefe do Poder Executivo. 
 

B) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO 
 
2.01 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Sintéticas: desenvolver ações de técnico de enfermagem nos espaços da unidade de saúde e no domicílio/comunidade. 
Genéricas: fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar prescrições médicas realizadas a doentes; ministrar 
remédios e cuidados com os doentes; atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da saúde; 
requisitar material de enfermagem; desenvolver com ACS atividades de identificação de família de risco; contribuir com 
ACS no que se refere a visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem de indivíduos expostos a situação 
de risco; executar segundo sua qualificação profissional os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas 
áreas de atenção a saúde da criança, adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao idoso, bem como controle da tuberculose 
e hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto-contagioso; participar da discussão e organização do processo de 
trabalho na unidade e comunidade. 
 
2.02 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Sintéticas: desenvolver ações de técnico de enfermagem nos espaços da unidade de saúde e no domicílio/comunidade. 
Genéricas: fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar prescrições médicas realizadas a doentes; ministrar 
remédios e cuidados com os doentes; atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da saúde; 
requisitar material de enfermagem; desenvolver com ACS atividades de identificação de família de risco; contribuir com 
ACS no que se refere a visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem de indivíduos expostos a situação 
de risco; executar segundo sua qualificação profissional os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas 
áreas de atenção a saúde da criança, adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao idoso, bem como controle da tuberculose 
e hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto-contagioso; participar da discussão e organização do processo de 
trabalho na unidade e comunidade. 
 

C) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 
Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, 
migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; elaborar e executar programas de capacitação 
de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; elaborar ou participar da elaboração e execução de 
campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; organizar atividades ocupacionais para 
menores, idosos e desamparados; orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de problemas de 
habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas próprias e através 
de entrevistas, palestras, visita a domicílios, e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados 
entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas referências sobre as características sócio-
econômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social; participar 
da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e pedagógicos na rede escolar municipal; 
aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; executar outras atribuições afins. 
 
3.02 – FONOAUDIÓLOGO 
Prestar assistência fonoaudiológica nas unidades e serviços do município, para promoção e proteção da saúde, a 
detecção e tratamento precoces e a reabilitação de distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. Desenvolver 
trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar avaliação da 
comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico; realizar terapia fonoaudiológica dos 
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela 
Municipalidade; realizar serviços de fonoaudiologia; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos 
de fonoaudiologia; assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia; emitir parecer 
fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua 
formação profissional. 
 


