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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1.01 – Operador de Poço de Abastecimento de Água 
Executar tarefas relacionadas à vigilância do sistema de poços, abastecimento e tratamento de água potável, 
manutenção e operação de bombas de recalque, quadros elétricos e demais equipamentos; efetuar e controlar a 
dosagem de cloro e flúor na água; acompanhar e controlar o funcionamento dos reservatórios e decantadores; cuidar da 
manutenção e limpeza geral das instalações físicas dos equipamentos e prédios e outras atividades correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 

2.01 - Agente Comunitário de Saúde – PSF 

A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; a promoção de ações de 
educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e 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 a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida. 

 

2.02 – Cuidador Social 

Organização da rotina doméstica e do espaço residencial do abrigo; Cuidados básicos com alimentação, higiene e 
proteção;Relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente;Organização do ambiente 
(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente abrigada);Auxilio a 
criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 
identidade;Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, 
de modo a preservar sua história de vida;Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos 
no cotidiano;Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sob a orientação e supervisão de 
profissional de nível superior e Complementar os afazeres domésticos em conjunto com o Auxiliar de Cuidador. 
 

2.02 – Técnico de Enfermagem 

Atua em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, e outras áreas, prestam assistência ao paciente, 
atuando sob a supervisão de enfermeiro; desempenha tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma 
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizam o ambiente de trabalho, dão continuidade 
aos plantões; trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros, elaboram relatórios técnicos, comunicam-se c/ pacientes, familiares e com a equipe de saúde e outras 
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3.01 – Farmacêutico 

Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparos; analisa 
substâncias, matérias e produtos acabados valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas 
estabelecidas para atender às receitas médicas, odontológicas e veterinárias, em todos os postos de saúde ou hospitais 
municipais e outras atividades correlatas . 

 

3.02 – Médico do PSF  

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. 
 

3.03 – Médico Pediatra 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, prestando assistência médica especifica ás crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir ou 
recuperar sua saúde, atendendo nos próprios municipais e outras atividades correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 

3.04 – Médico Ginecologista / Obstetra 

Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do 
aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência 
médica especifica, empregando tratamento clínico-cirurgico, para a preservação da vida da mãe e do filho, atendendo 
nos próprios municipais e outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3.05 – Procurador 

Acompanha todos os procedimentos judiciais onde o município é parte, tanto no polo ativo como passivo da relação 
processual; é responsável por representar o município em Juízo; exerce o controle interno da legalidade dos atos da 
administração; zela pelo patrimônio e o interesse público; integra comissões de sindicância ou processantes e outras 
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 


