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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
2.01 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Atribuições: Agendar consultas; preencher fichas clínicas; manter em ordem arquivos e 
fichários; preparar o paciente para atendimento sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista 
ou do Técnico em Saúde Bucal; organizar e executar atividades de higiene bucal; auxiliar no 
atendimento ao paciente; manipular materiais de uso odontológicos; proceder à conservação e 
manutenção do equipamento odontológico; ajudar na seleção das moldeiras e na preparação de 
modelos em gesso; orientar o paciente sobre a higiene bucal; processar filme radiográfico; 
Instrumentar o cirurgião dentista junto à cadeira operatória; executar limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; promover o isolamento de campo operatório; aplicar métodos preventivos para controle 
de cárie dental; operar software de edição de texto, planilha de cálculo e gerenciador de 
banco de dados; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar junto à equipe levantamento das 
necessidades em saúde bucal; executar demais atividades correlatas, determinadas pelo superior. 
 
2.02 – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
Atribuições: Desenvolver atividades na área administrativa; receber, orientar e cadastrar 
pacientes e acompanhantes quando solicitado; desenvolver e preparar expedientes que se fizerem 
necessários nos diversos setores, sob orientação do superior imediato; controlar a entrada e 
saída de materiais, ferramentas, bem como o registro de frequência dos servidores, sob 
orientação; auxiliar superior imediato e inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, 
visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos 
superiores; realizar serviços pertinentes nos setores onde estiver designado, tais como: 
elaborar ofícios, memorandos, requisições, entre outros, elaborar relatórios, levantar dados, 
consultando documentos, bem como prestar informações de naturezas diversas; efetuar cálculos 
simples e conferencias numérica; efetuar lançamentos e fechamento do espelho de ponto; fazer 
empenhos, auxiliar nas cotações de preços, controlar a movimentação de documentos pertinentes 
ao seu trabalho, fazendo classificação, organização, arquivamento, distribuição quando 
necessário e preservação dos mesmos segundo normas preestabelecidas; controlar estoques, 
distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com as 
normas pré-estabelecidas; receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos 
materiais com os documentos de entrega; receber, conferir e registrar a tramitação de 
fichas/guias/documentos em geral, fiscalizando o cumprimento das normas pré-estabelecidas; 
zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção; 
realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados, alimentar programas/sistemas 
de dados; monitorar acesso a áreas e documentações restritas quando solicitado pelo superior; 
atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los e/ou encaminhá-
los às pessoas e/ou setores competentes; receber, entregar, levar e buscar documentos, 
materiais de pequeno porte entre outros, providenciando os registros necessários de empréstimos 
e devoluções e afixar materiais de divulgação em editais, quando necessário; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; orientar e proceder à tramitação de 
processos, orçamentos, contratos/convênios e demais assuntos administrativos; ter suas ações 
fundamentadas no trabalho de equipe; controlar, provisionar, zelar por materiais de uso 
permanente e de consumo da instituição, para assegurar o desempenho adequado do serviço; 
informar ao supervisor imediato ocorrências diárias, enviando relatórios se necessário; 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior e executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
2.03 – AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 
Atribuições: Recepcionar e controlar visitantes; enviar e receber correspondências ou produtos; 
processar a correspondência recebida, pacotes, telegramas, mensagens entre outros, organizá-
los e distribuir para o destinatário; executar arquivamento de documentos; executar trabalhos 
de digitação; utilizar computador e impressora; efetuar telefonemas, atender telefone e 
transferir chamadas telefônicas; anotar recados de visitantes ou de chamadas telefônicas e 
enviá-los para os funcionários; preencher formulários e manter fichários e pastas atualizadas, 
armazenar insumos/materiais/equipamentos dentre outros em locais indicados; auxiliar na 
distribuição e armazenamento de instrumentos, equipamentos e materiais utilizados em sua área 
de atuação; estocar material para uso no serviço público, fiscalizar a entrada e saída de 
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material, organizar e manter atualizado o registro do material, comunicar a situação do 
depósito ou armazém, a fim de reposição de peças ou materiais que devam permanecer em estoque, 
dispor o material recebido segundo a respectiva classificação; controlar a utilização dos 
materiais de sua área de atuação; executar serviços de conservação e limpeza nas dependências 
do Consórcio (interna e externa); operar aparelhos ou equipamentos de higienização/informática 
sob a orientação de um técnico ou supervisor; prestar serviços de atendimento ao público; 
organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e outros instrumentos de controle; percorrer 
as dependências da Instituição abrindo e fechando janelas, portas e portões; ligar e desligar 
os pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos quando necessário; manter arrumado o 
material sob sua guarda; auxiliar nos serviços de portaria, recepção, telefonia, limpeza, 
arrumação e reprodução de cópias, quando solicitado; atender às normas de segurança e higiene 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 
superior. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua 
especialidade ou ambiente organizacional. 
 
2.04 – RECEPCIONISTA 
Atribuições: Atendimento ao público; atendimento de telefone, receber comunicações de serviço; 
abrir ficha de atendimento para consultas médicas e demais profissionais; abrir requisições 
para os exames externos e internos; alimentar sistemas de informações utilizados na 
instituição; realizar agendamentos de consultas, exames e retornos, solicitados pelos 
profissionais após os atendimentos; atualizar dados cadastrais dos usuários; encaminhar os 
usuários à todos os setores da unidade; registrar os pacientes acolhidos na instituição; 
realizar relatório de demonstração de atividades e encaminhá-lo à coordenação; realizar 
pesquisa de satisfação dos usuários; realizar controle de todos os atendimentos realizados; 
organizar dos boletins de atendimentos com estatísticas quando solicitado pelo superior; 
executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; cumprir 
o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço; colaborar na limpeza e 
organização do local de trabalho; responsabilizar pelo controle e utilização de equipamentos 
e materiais colocados à sua disposição; executar outras atividades correlatas ao emprego e a 
critério do superior imediato. 
 
3.01 – CIRURGIÃO DENTISTA (PROTESISTA) 
Atribuições: Atendem e orientam os clientes encaminhados dos municípios.  Executar 
procedimentos odontológicos fazendo diagnóstico protético; avaliar a prescrição da prótese; 
avaliação inicial do paciente e interpretação da prescrição; tomar de medidas e moldes para a 
confecção da prótese ou órtese; confeccionar e adaptação das mesmas em pacientes; instruir 
quanto ao seu uso correto bem como todos os cuidados de higiene e manutenção; acompanhar 
posteriormente o registro de todos os dados sobre a evolução do paciente; planejamento de 
intervenção protética; planejamento integral: prevenção e controle de placa bacteriana, 
planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual 
e coletiva. 


