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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGOS: 1.01 a 1.04 –  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população inserida na UBS, considerando as características e 
as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Trabalhar com as famílias inseridas na 
base geográfica definida a micro área. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando a 
promoção da saúde e as prevenções das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. Cadastrar todas as pessoas de sua micro 
área e manter os cadastros atualiza dos. Orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis. Desenvolver atividades 
e promoção da saúde de prevenção das doenças e de agravos e de vigilância a saúde por meio de visitas domiciliares e ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada principalmente a respeito daquelas em 
situação de risco. Acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos sob a sua responsabilidade de acordo com as 
necessidades definidas pela equipe. Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao 
combate da Malária e da Dengue conforme Portaria n" 44/GM de 03.01.2002. 
 
 

                    B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR  COMPLETO 
 

CARGO: 3.01 – ENFERMEIRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DESCRIÇÃO DO CARGO:  
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada, acionando o serviço destinado para este fim; realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, 
rescrever/transcrever medicações, conforme protocolo, estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
executar assistência básicas e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência; realizar ações de saúde em 
diferentes ambientes, na Unidade de Saúde da Família, e quando  necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondentes às 
áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; aliar a atuação clinica à pratica da saúde coletiva; organizar e coordenar as criação 
de grupos de controle de patologias, como hipertenso,  diabéticos, de saúde mental, e outros; realizar, com os profissionais da unidade 
de saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócioeconômico da comunidade, a descrição do perfil do meio ambiente da área de 
abrangência, a realização do levantamento das condições de saneamento básico e do mapeamento da área de abrangência dos agentes 
comunitários de saúde sob sua responsabilidade; supervisionar e coordenar as ações para capacitação dos agentes comunitários de 
saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar 
sistematicamente o trabalho dos agentes  comunitários de saúde; coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas 
pelos agentes comunitários de saúde; realizar busca ativa das doenças infectocontagiosas; desenvolver protocolos de atendimento na 
unidade e bem como utilizar aqueles existentes no Ministério da Saúde;  outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
prioridades locais durante o  desenvolvimento do Programa. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados; 
 
b) Uso obrigatório de jaleco e demais equipamentos de proteção apropriados, fornecidos pelo Município, quando da execução dos 
serviços.  
 


