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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

2.01 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
Atribuições específicas do Agente de Combate às Endemias Descrição sumária: O Agente de Combate às Endemias 

tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, tais 

como, identificar focos de vetores em locais públicos e privados, como por exemplo, subir em caixas d'água para verificar 

se está bem tampada, com boa vedação, cadastrando aquelas que não possuem tampa, para fins de colocação das 

mesmas; destruir e evitar a formação de criadouros através de retirada de depósitos com recolhimento com sacos de 

lixo, latas, garrafas ou qualquer material que possa acumular água; orientar a comunidade quanto aos meios para evitar 

a proliferação de vetores; realizar, quando necessário, o combate aos vetores nas formas larvária e alada utilizando o 

tratamento focal, perifocal e U.B.V. (Ultra Baixo Volume) através do uso de produtos químicos, sendo que este trabalho é 

realizado com bombas aspersoras que pesam cerca de 20 kg cada. Realizar pesquisas de triatomineo e borrifação e 

controle de roedores urbanos e silvestres, escorpiões e morcegos. Utilizar instrumentos, materiais e equipamentos afins 

para vigilância, prevenção e controle de doenças; Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

Estimular a participação da comunidade nas ações vinculadas à área da saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento, vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde junto às famílias; e Participar em 

ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Encaminhar 

os casos suspeitos de dengue a unidade de saúde mais próxima, de acordo com as orientações da Secretária Municipal 

de Saúde. 

 

2.02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
O exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, 

distrital, estadual ou federal e outras atribuições semelhantes. Devem cumprir as atribuições básicas de acordo com a 

Portaria do Ministério da Saúde nº 1886 de 18 de dezembro de 1997 ou norma que a substituir. 

 

2.03 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF 

ATRIBUIÇÕES:  
- Assistir ao Enfermeiro:  
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;  
b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;  
c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;  
d) na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;  
e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde;  
f) na execução dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco;  
g) na execução dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e do trabalho  
- Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro;  
- Integrar a equipe de saúde.  
- Executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar 
a proteção e recuperação da saúde do paciente:  
- Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e 
de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais 
e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-
estar físico, mental e social aos pacientes; executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em 
casos de cateterismos cardíacos, transplante de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o 
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos;  
- Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leituras das reações, para obter subsídios 
e diagnósticos;  
- Fazer curativos, imobilizações especiais e tratamento em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou 
específicas, para atenuar as consequências dessas situações;  
- Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas de 
admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração 
no tratamento;  
- Prestar cuidados post mortem como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros materiais, para 
evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver;  
- Proceder à elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, 
observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los nos 
processos de adaptação e reabilitação;  
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- Requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando 
saída no "livro de controle", para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais;  
- Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as no 
prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a 
evolução da doença e possibilitar o controle da saúde.  
- Colaborar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessários às atividades.  
- Planejar e administrar serviços em unidade de enfermagem ou instituições de saúde.  
- Quando integrante de equipe da Estratégia de Saúde da Família, tem as atribuições definidas pela Portaria GM/MS nº 
2.488/2011 e suas alterações.  
- Realizar as demais atividades inerentes à profissão.  

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao Serviço, Disciplina, 

Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e 

Sociabilidade. 

 

2.04 – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - ESF 

ATRIBUIÇÕES:  
- Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde;  
- Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;  
- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;  
- Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, 
conforme orientação do cirurgião-dentista;  
- Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;  
- Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;  
- Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;  
- Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de 
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;  
- Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares;  
- Remover suturas;  
- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;  
- Realizar isolamento do campo operatório;  
- Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos 
e hospitalares;  
- Quando integrante de equipe da Estratégia de Saúde da Família, tem as atribuições definidas pela Portaria GM/MS nº 

2.488/2011.  

COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao Serviço, Disciplina, 
Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e 
Sociabilidade.  
 

3.01 – FISIOTERAPEUTA 

Atribuições gerais:  
- Prestar assistência fisioterapêutica Ambulatorial.  
- Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os 
projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas 
práticas de saúde.  
Atribuições específicas em Ambulatórios:  
- Avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e 

de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas 

envolvidas.  
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- Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar os projetos 
terapêuticos desenvolvidos nos clientes.  
- Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias.  
- Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do cliente, sempre que 
necessário e justificado.  
- Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário.  
- Reformular o programa terapêutico sempre que necessário.  
- Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de 
alta da assistência fisioterapêutica.  
- Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção prestada ao 
cliente.  
- Desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação.  
- Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de 
programas de treinamento em serviço.  
- Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho.  
- Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados.  
Atribuições de Centros de Recuperação Bio-Psico-Social (Reabilitação):  
- Avaliar o estado funcional do cliente, através da elaboração do Diagnóstico Cinesiológico Funcional partir da identidade 
da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e do exame da cinesia, 
funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas.  
- Desenvolver atividades de forma harmônica na equipe multiprofissional de saúde.  
- Zelar pela autonomia científica de cada um dos membros da equipe, não abdicando da independência científico 
profissional e da isonomia nas suas relações profissionais.  
- Participação plena na atenção de saúde prestada a cada cliente, na integração das ações multiprofissionalizadas, na 
sua resolutividade e na deliberação da alta do cliente.  
- Participar das reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos.  
- Registrar no prontuário do cliente, as prescrições e ações nele desenvolvidas.  
Atribuições na Saúde Coletiva:  
- Educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva, na atenção primária em saúde.  
- Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, 
cursos, pesquisas ou eventos em Saúde Pública.  
- Contribuir no planejamento, investigação e estudos epidemiológicos.  
- Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação.  

- Integrar os órgãos colegiados de controle social.  
- Participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva.  
- Avaliar a qualidade, a eficácia e os riscos a saúde decorrentes de equipamentos eletro-eletrônicos de uso em 
Fisioterapia.  
Atribuições nas Ações Básicas de Saúde:  
- Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, a implementação, ao controle e a execução de 
projetos e programas de ações básicas de saúde.  
- Promover e participar de estudos e pesquisas voltados a inserção de protocolos da sua área de atuação, nas ações 
básicas de saúde.  
- Participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos humanos em saúde.  
- Participar de órgãos colegiados de controle social.  
Atribuições em Fisioterapia do Trabalho:  
- Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional laborativa.  
- Analisar os fatores ambientais, contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais laborativos.  
- Desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de acidente de trabalho.  

COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao Serviço, Disciplina, 

Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e 

Sociabilidade.  
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3.02 – FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO 

ATRIBUIÇÕES:  
-Desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas;  
-Realizar atividades inerentes à profissão em:  
a. Depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza;  
b. Farmácia Municipal;  
c. Farmácia Itinerante;  
-Verificação técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou 
de natureza farmacêutica com o objetivo de qualificar fornecedores, realizando inspeção em suas dependências se 
necessário;  
-Direção, assessoramento, responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em:  
a) órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos especializados;  
-Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a 
receitas médicas e odontológicas;  
-Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais 
e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados;  
-Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de 
saúde de pacientes;  
-Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os 
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais;  
-Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos 

químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;  

-Fazer análises clínicas de exsudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, fezes, líquor, 
saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para complementar o diagnóstico de 
doenças;  
-Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e 
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a elaboração de ordens de serviço, 
portarias, pareceres e manifestos.  
-Realizar análises clínicas, seguindo os programas de saúde pública.  
-Realizar as demais atividades inerentes à profissão.  
COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao 
Serviço, Disciplina, Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, 
Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e Sociabilidade. 
  
3.03 - NUTRICIONISTA 

ATRIBUIÇÕES:  
- Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição;  
- Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos;  
- Auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética;  
- Assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e em 
consultório de nutrição e dietética;  
- Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, 
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.  
- Elaboração de informes técnico-científicos;  
- Assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição;  
- Controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios;  
- Prescrição de suplementos nutricionais, necessários à complementação da dieta;  
- Solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico;  
- Participação em inspeções sanitárias relativas a alimentos;  
- Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação da merenda escolar e da alimentação de pacientes 
internados;  
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- Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito da 
saúde pública, desenvolvendo campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de 
hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e consequente melhoria da saúde coletiva:  
- Examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com problemas de 
alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir a população;  
- Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos 
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais 
nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas;  
- Programar e desenvolver o treinamento, em serviço, do pessoal auxiliar de nutrição, realizando entrevistas e reuniões e 
observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos pelos comensais, para 
racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  
- Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros 
alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor rendimento do serviço;  
- Atuar no setor de nutrição dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua preparação, para atender às 
necessidades de grupos particulares ou da coletividade;  
- Preparar programas de educação e de readaptação em matéria de nutrição, avaliando a alimentação de coletividades 
sadias e enfermas, para atender às necessidades individuais do grupo e incutir bons hábitos alimentares;  
- Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, inclusive a extinção de moscas e insetos em todas as 
áreas e instalações relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e supervisionando os funcionários e 
providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção de alimentação sadia;  
- Promover o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando orientações a respeito, para prevenir acidentes;  
- Participar de comissões e grupos de trabalho encarregados da compra de gêneros alimentícios, alimentos 
semipreparados e refeições preparadas, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico, emitindo opiniões 
de acordo com seus conhecimentos teóricos e práticos, para garantir regularidade no serviço;  
- Elaborar mapa dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e o resultado de 
exames de laboratório, para estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da alimentação de cada enfermo.  
- Realizar outras atividades referente à profissão.  
COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao Serviço, Disciplina, 
Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e 
Sociabilidade.  
 
3.04 - PSICÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES:  
- Utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos:  
a) diagnóstico psicológico;  
b) orientação e seleção profissional;  
c) orientação psicopedagógica;  
d) solução de problemas de ajustamento.  
- Colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências.  
- Proceder ao exame de pessoas que apresentam problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social 
ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas 
psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na 
vida comunitária:  
- Atender à gestante, acompanhando a gravidez, parto e puerpério para integrar suas vivências emocionais e corporais;  
- Preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive pacientes terminais, participando das 
decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, para oferecer maior apoio, equilíbrio e proteção aos 
pacientes e seus familiares;  
- Acompanhar programas de saúde mental, elaborando, coordenando e supervisionando-os, para garantir a qualidade de 
tratamento em nível de macro e microssistemas;  
- Atuar junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores emocionais, para intervir na saúde 
geral do indivíduo em unidades básicas, ambulatórios, hospitais e demais instituições;  
- Planejar e realizar atividades culturais, terapêuticas, esportivas e de lazer, integrando e adaptando os indivíduos, a fim 
de propiciar a elaboração das questões concernentes à sua inserção social;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS/MG 
Processo Seletivo de Provas – PS Nº 01/2021 

Processo Seletivo de Provas Nº 01/2021                                     Prefeitura Municipal Caldas/MG - Página 6 

- Participar de programas de atenção primária em centros e postos de saúde na comunidade, organizando grupos 
específicos, para prevenir doenças ou agravamento de fatores emocionais que comprometem o bem-estar psicológico;  
- Estudo, prognóstico e diagnóstico de problemas na área de psicomotricidade e psicopedagogia, problemas emocionais, 
num grande espectro, procedendo a terapêuticas, através de técnicas psicológicas a cada caso, como atendimento 
psicoterapêutico individual, de casal, familiar ou em grupo, ludoterapia, arteterapia, psicomotricidade e outras, avaliando 
através de entrevistas e testes de dinâmica de grupo, a fim de contribuir para prevenção, tratamento e elaboração pelo 
indivíduo à sua inserção na sociedade.  
- Realizar atendimento a alunos que apresentem distúrbios ou dificuldades de aprendizado e socialização, realizando 
diagnóstico, prognóstico e terapêutica.  
- Realizar as demais atividades inerentes à profissão.  

COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  

Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao Serviço, Disciplina, 

Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e 

Sociabilidade.  

 

3.05 – MÉDICO - ESF 

ATRIBUIÇÕES:  
- Exercer atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como diagnósticos, 
prescrição de medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos, exames pré-admissionais de candidatos 
nomeados para cargos públicos na Administração Municipal, perícias para fins de concessão de licenças e 
aposentadorias, observadas as normas de segurança e higiene do trabalho;  
- Executar atividades de vigilância à Saúde;  
- Participar do planejamento, coordenação e execução de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde;  
- Participar do planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para implementação das 
ações integradas;  
- Participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamentos em serviço e de capacitação de 
recursos humanos;  
- Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade;  
- Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento 
às necessidades da população;  
- Quando integrante de equipe da Estratégia de Saúde da Família, tem as atribuições definidas pela Portaria GM/MS nº 
2.488/2011 e segue protocolos clínicos de atenção básica.  
- Realizar as demais atividades inerentes à profissão.  
COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação ao Serviço, Disciplina, 
Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e 
Sociabilidade.  
 
3.06 – ENFERMEIRO - ESF 

ATRIBUIÇÕES:  
I –Privativamente:  
-Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública, e chefia de serviço e 
de unidade de enfermagem;  
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-Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares;  
-Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem;  
-Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;  
-Consulta de enfermagem;  
-Prescrição da assistência de enfermagem;  
-Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  
-Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas;  
II -Como integrante de equipe de saúde da família:  
-Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;  
-Participação na elaboração, execução e avaliação dos programas assistenciais de saúde;  
-Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde;  
-Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;  
-Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 
pacientes durante a assistência de enfermagem;  
-Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica;  
-Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido;  
-Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários;  
-Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;  
-Execução e assistência obstétrica em situação de emergência;  
-Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e 
da população em geral;  
-Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de 
educação continuada;  
-Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos 
diferentes níveis de atenção à saúde;  
-Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 
indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.  
-Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), quando necessário.  
-Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade da saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local.  
-Garantir a integridade da atenção por meio da realização de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e 
curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância 
à saúde.  
-Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica.  
-Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar ações desenvolvidas pelos ACS (Agente Comunitário de Saúde).  
-Realizar palestras e ministrar cursos de prevenção à doenças quando solicitado pela Secretaria de Saúde ou pela 
Secretaria de Educação.  
-Organizar e realizar grupos de apoio e orientação (Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, gestantes, idosos, etc.) de 
acordo com a necessidade.  
-Gerenciar a unidade como um todo (materiais, equipamentos e equipe).  
-Realizar visitas domiciliares.  
-Prestar acolhimento e assistência humanizados ao paciente e familiares.  
-Realizar a coleta do exame citopatológico de colo uterino.  
-Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, equipe de 
enfermagem e limpeza.  
-Realizar as demais atividades inerentes à profissão.  
COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação 
ao Serviço, Disciplina, Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, 
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Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e Sociabilidade. 
 
3.07 – CIRURGIÃO DENTISTA - ESF 

ATRIBUIÇÕES:  
- Exercer as atividades privativas de Cirurgião Dentista, conforme regulamentação da profissão;  
- Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 
Odontologia;  
- Proceder à perícia odontológica em sede administrativa;  
- Aplicar anestesia local e truncular;  
- Coordenar as atividades de laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para 
pesquisas e análises clínicas, relacionadas com os casos específicos de sua especialidade, bem 
como aparelhos de Raios X, para diagnóstico, e aparelhagem de odontologia;  
- Realizar palestras e ministrar cursos de saúde bucal e prevenção de doenças relacionadas à 
sua área quando solicitado pela Secretaria de Saúde ou pela Secretaria de Educação;  
- Quando integrante de equipe da Estratégia de Saúde da Família, tem as atribuições definidas 
pela Portaria GM/MS nº 2.488/2011 e suas alterações;  
- Realizar pareceres sobre casos atendidos, quando solicitado.  
COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de Saúde pública  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, Aptidão, Autodesenvolvimento, Capacidade de Iniciativa, Cooperação, Dedicação 
ao Serviço, Disciplina, Eficiência, Ética Profissional, Organização, Percepção, Produtividade, 
Qualidade do Trabalho, Responsabilidade e Sociabilidade.  
 

3.08 – INSTRUTOR DE ESPORTES - EDUCADOR FÍSICO 

ATRIBUIÇÕES:  
- Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos 
especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e 
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto no âmbito do desenvolvimento de políticas desportivas 
no município de Caldas.  
- Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio público, desempenhar atividades correlatas.  
COMPETÊNCIAS SETORIAIS:  
Conhecimento de normas técnicas aplicáveis à área de atuação  
Conhecimento da legislação específica aplicável à área de atuação  
Conhecimento das Ferramentas, Materiais e Equipamentos referentes à área de atuação  
Conhecimento do procedimento de licitações  
Habilidade de relacionamento interpessoal  
Organização e Controle  
Compromisso com prazos  
Recursos de Tecnologia da Informação  
Administração do Tempo  
Relacionamento Interno e Externo  
Consciência do Contexto Organizacional  
Elaboração de Relatórios Gerenciais  
Comunicação Escrita  
Segurança e Sigilo da Informação  
Controle Interno Administrativo  
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS:  
Assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade, qualidade de trabalho, cooperação, sociabilidade, 
autodesenvolvimento, iniciativa, organização, percepção, ética profissional.  


