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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

1.01 -1 a 1.01–7 – Agente Comunitário de Saúde 

A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
A promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva, 
O registro, para fins exclusivos de controle planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para área da saúde; 
A realização de visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; 
e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras politicas que 
promovam a qualidade de vida. 
 

3.01 – Enfermeiro ESF/SAD 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na unidade de saúde da 
família e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor municipal ou distrito federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; planejar, gerenciar, 
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde e equipe de 
enfermagem; supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos agentes 
comunitários de saúde e da equipe de enfermagem; contribuir e participar das atividades de 
educação permanente do técnico de enfermagem, auxiliar de consultório dentário; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para adequado funcionamento da unidade de saúde da 
família; oportunizar os contatos com indivíduos sadios e doentes visando promover a saúde e 
abordar os aspectos da educação sanitária; participar do processo de programação e planejamento 
das ações e da organização do processo de trabalho na sua respectiva unidade; conhecer a 
realidade das famílias pelas quais é responsável, com ênfase nas suas características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas e identificar os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais a população está exposta e coordenar, participar e/ou 
organizar grupos de educação para a saúde. participar de reuniões de caráter administrativo e de 
reuniões de caráter técnico de enfermagem visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados. 
planejar, gerenciar, coordenar, e avaliar as ações desenvolvidas pelas equipes de atenção básica. 
 
3.02 – Cirurgião Dentista ESF 

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; 
realizar os procedimentos clínicos definidos na nob/sus e noas; examinar os dentes e a cavidade 
bucal; utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; 
realizar o tratamento integral no âmbito da atenção básica; identificar as afecções quanto à extensão 
e à profundidade utilizando instrumentos especiais e radiológicos para estabelecer diagnóstico e 
plano de tratamento; aplicar anestesia troncular ou tópica para promover conforto e facilitar a 
execução do tratamento; extrair raízes e dentes utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos 
para prevenir infecções; restaurar cáries utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias 
específicas para reestabelecer a forma e a função do dente; executar limpeza profilática dos dentes 
e gengivas, extraindo tártaros, para evitar a instalação de focos de infecção; prescrever ou 
administrar medicamentos determinando a via de aplicação, para evitar hemorragias ou tratar 
infecções da boca e dentes; proceder a perícias odonto administrativas examinando a cavidade 
bucal e os dentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; 
coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, 
lançando-os em fichas individuais para acompanhar a evolução do tratamento; orientar e zelar pela 
preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizado em sua atividade, 
observando sua correta utilização; elaborar, coordenar e executar programas educativos e de 
atendimentos odontológicos preventivos voltados para a comunidade; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar de atividades de 
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treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas ou palestras a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; fazer exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando e oferecendo sugestões para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao município em conformidade com a política nacional de saúde vigente; participar 
de comissões de saúde com sugestões e opiniões; realizar visita domiciliar e executar outras 
atividades afins. 
 
3.03 – Médico SAD 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas 
clínicas e procedimentos na unidade de saúde da família e , quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); realizar atividades de 
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias 
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou distrito 
federal, observadas as disposições legais da profissão; encaminhar quando necessário o usuário a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto 
pela referência; indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 
acs, técnicos de enfermagem, auxiliar de consultório dentário e participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde da família ou serviço de 
atenção domiciliar; realizar palestras e programas ligados à saúde preventiva e curativa; desenvolver 
ações para a valorização da relação médicopaciente e médico-família como parte de um processo 
terapêutico e de confiança; participar de reuniões da comunidade para desenvolver a consciência de 
higiene, cuidados básicos e melhorias nas condições de saúde dos munícipes, analisar e interpretar 
resultados de exames para confirmação de doenças e proceder a diagnósticos; prescrever ou 
administrar medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; participar do 
processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho na 
unidade de esf ou serviço de atenção domiciliar; conhecer a realidade das famílias pelas quais é 
responsável, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas e identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais a 
população está exposta; executar outras atividades afins. 
 

3.04 – Médico ESF 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas 
clínicas e procedimentos na unidade de saúde da família e , quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); realizar atividades de 
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias 
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou distrito 
federal, observadas as disposições legais da profissão; encaminhar quando necessário o usuário a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto 
pela referência; indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 
acs, técnicos de enfermagem, auxiliar de consultório dentário e participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde da família ou serviço de 
atenção domiciliar; realizar palestras e programas ligados à saúde preventiva e curativa; desenvolver 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP 
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PS Nº 02/2019 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 02/2019                                     Prefeitura Municipal São José do Rio Pardo/SP - Página 3 

ações para a valorização da relação médico paciente e médico-família como parte de um processo 
terapêutico e de confiança; participar de reuniões da comunidade para desenvolver a consciência de 
higiene, cuidados básicos e melhorias nas condições de saúde dos munícipes, analisar e interpretar 
resultados de exames para confirmação de doenças e proceder a diagnósticos; prescrever ou 
administrar medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; participar do 
processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho na 
unidade de esf ou serviço de atenção domiciliar; conhecer a realidade das famílias pelas quais é 
responsável, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas e identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais a 
população está exposta; executar outras atividades afins. 


