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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

A) CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – MÉDICO DO TRABALHO 
Realiza exames médicos admissionais, de rotina e outros; emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de 
tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim como elabora laudos periciais sobre 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos padrões de higiene e 
segurança do trabalho. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Coordenação, Elaboração e Execução de PCMSO: coordenar, elaborar e executar o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional- PCMSO e seus desdobramentos técnicos e legais. 
Atendimento Médico: realizar exames médicos ocupacionais dos servidores (admissional, mudança de função, periódico, 
retorno ao trabalho, demissional e outros), solicitando e interpretando exames complementares e/ou avaliações com 
especialistas, caso necessário. Diagnosticar, através de consultas e exames, doenças que atingem os profissionais. Realizar o 
primeiro atendimento de acidentes de trabalho, urgências e emergências, quando determinado pela Administração Pública. 
Estudos Epidemiológicos e de Absenteísmo: coletar, consolidar e analisar dados estatísticos, morbidade e mortalidade de 
empregados ou servidores, investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para emissão de relatórios 
estatísticos e proposição medidas de controle. 
Desenvolvimento de Programa de Saúde: elaborar, coordenar e executar planos e/ou programas nos níveis primário, 
secundário e terciário de prevenção em saúde. 
Consultoria nas questões de Saúde: assessorar os diversos setores da Administração Pública Municipal na solução de 
problemas de saúde que afetam o desempenho de empregados ou servidores. Coordenar-se com outros servidores da 
Administração Pública, especialmente com assistentes sociais, psicólogos e responsáveis do RH, nos processos de 
readaptação profissional. Assessorar o setor jurídico da Administração Pública nas questões médicas. Participar de perícias 
judiciais, quando determinado pela Administração Pública. 
Avaliação de Riscos Ocupacionais: realizar visitas aos locais de trabalho e acompanhamento de atividades, identificando as 
inadequações e fatores de risco à saúde dos empregados e servidores. Utilizar as ferramentas de análise ergonômica e seus 
princípios, visando à melhoria nos diversos postos de trabalho. Identificar os requisitos de saúde na montagem do perfil 
profissiográfico das funções ou cargos integrantes da Administração Pública Municipal. 
 


