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• Agente Comunitário de Saúde 
Visitar as residências, orientando e conscientizando a população para a utilização adequada dos serviços 
de saúde; levantar as necessidades da população em termos de atendimento médico, odontológico e social, 
com identificação precoce de risco individual e coletivo; fazer a triagem da população de acordo com a sua 
necessidade; preparar e coordenar reuniões, efetuando palestras de conscientização; orientar a unidade 
quanto à higiene, alimentação e outras medidas de prevenção e reabilitação; preencher relatórios, dados 
cadastrais e estatísticos sobre a comunidade; colaborar nas campanhas e programas de saúde pública; 
atuar integrando-se às instituições governamentais e não governamentais e aos grupos e associações da 
comunidade (parteiras, clube de mães etc.); estimular continuadamente as famílias à organização 
comunitária; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; executar atividades correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Biomédico/Microbiologista 
Supervisionar e coordenar análises físico-químicas nas áreas de microbiologia, parasitologia, imunológica, 
hematologia, uranálise e outras, e, também, provas de incompatibilidade e pesquisas parasitárias de 
interesse para saneamento do meio ambiente, realizando pesquisas científicas e levantamento 
epidemiológicos e auxiliando no controle de infecções; supervisionar, orientar e realizar exames 
hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; 
interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; verificar 
sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando 
necessários, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; controlar a 
qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como os resultados das análises; efetuar registros 
necessários para o controle dos exames realizados; efetuar estudos e pesquisas relacionados com sua área 
de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área 
de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da 
comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender às 
necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em 
saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos 
sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas 
correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Enfermeiro 
Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlar a estocagem de 
medicamentos, vacinas e ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar diagnóstico, 
tratamento pré e pós-operatório; realizar consultas, prescrições de assistência e cuidados diretos a 
pacientes graves com risco de vida; prestar cuidados e assistência a gestantes puérpera e ao recém-
nascido; planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; 
aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos 
protocolos de atendimento; assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, 
humanizada e individualizada aos clientes; prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever 
ações de enfermagem; prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior 
complexidade; registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de 
enfermagem; preparar o cliente para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação 
domiciliar ou à unidade básica de saúde; padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o 
processo de trabalho; planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar 
situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados; implementar ações e definir estratégias para 
promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle de 
infecção; participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, comissões, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; realizar consultoria e auditoria sobre matéria de 
enfermagem; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de 
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treinamento, quando convocado; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-
se de equipamentos e programas de informática; participar das atividades administrativas, de controle e de 
apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar e analisar dados 
sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer 
programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao 
Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Enfermeiro de UTI 
Obter a história do paciente, fazer exame físico, executar tratamento, aconselhando, ensinando a 
manutenção da saúde e orientando os enfermos para uma continuidade do tratamento de medidas, 
devendo cuidar do indivíduo nas diferentes situações críticas dentro da UTI, de forma integrada e contínua 
com os membros da equipe de saúde; avaliar, sistematizar e decidir sobre o uso apropriado de recursos 
humanos, físicos e materiais e de informação no cuidado ao paciente de terapia intensiva, visando o 
trabalho em equipe, a eficácia e custo efetividade; atender pacientes com alterações hemodinâmicas 
importantes, as quais requerem conhecimento específico e grande habilidade para tomar decisões e 
implementá-las em tempo hábil; conduzir o atendimento do paciente com segurança; manipular 
equipamentos de tecnologia e exercer atividades correlatas; exercer atividades de cuidar do indivíduo nas 
diferentes situações críticas, dentro da UTI; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar e analisar dados 
sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer 
programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao 
Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Farmacêutico 
Planejar, programar, orientar, controlar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das 
atividades nas áreas de análise clínicas, bromatologia de vigilância sanitária e epidemiológica; controlar 
distribuição de drogas e medicamentos em farmácias, hospitais e ambulatórios; orientar a preparação de 
reativos,vacinas e lâminas microscópicas,meios de cultura e peças anatômicas; executar diversas tarefas 
relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos (assistência farmacêutica e dispensação) 
e outros preparados semelhantes, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de 
produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas 
estabelecidas, para atender às receitas médicas, odontológicas e veterinárias; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas 
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, 
dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e 
coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de 
trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
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oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Fisioterapeuta 
Planejar, orientar, elaborar e executar a prestação do serviço de fisioterapia; acompanhar o 
desenvolvimento físico de pacientes; exercitar a reabilitação física e psíquica dos pacientes; desenvolver 
tratamentos de fisioterapia desportiva e técnicas especiais de redução muscular para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; examinar os pacientes, visando determinar 
diagnósticos; promover a interação terapêutica paciente-médico, no sentido de condicionar o paciente para 
o tratamento; elaborar o tratamento de prevenção cardiovascular; praticar fisioterapia respiratória através de 
manobras desobstrutivas; praticar cinesioterapia com intuito de reabilitar os pacientes; emitir atestados 
médicos quando a situação assim o requerer; reabilitar pacientes com problemas na parte ortopédica e 
reumatológica; interpretar exames para confirmar doenças e proceder a prognósticos; efetuar tratamento de 
pacientes, utilizando o processo de fisioterapia para sanar problemas como artrite e outros; observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; participar das atividades administrativas, de controle 
e de apoio, referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar e analisar dados 
sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer 
programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao 
Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Fisioterapeuta (NASF) 
Levantamento do número de acamados para assistência fisioterápica; inserção da fisioterapia em atividades 
programáticas específicas; colaborar com as ações de Atenção Básica do Programa Saúde da Família, na 
atenção e promoção da saúde; acolher e orientar os familiares sobre o processo de doença apresentado; 
capacitar os demais profissionais de saúde; realizar prescrições de adaptações, órteses, próteses e 
dispositivos de locomoção, quando necessário; prestar assistência domiciliar; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio, referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas 
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, 
dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e 
coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de 
trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Fisioterapeuta de UTI 
Realizar atendimento fisioterápico especializado em UTI, controlando fatores e equipamentos específicos da 
área (equipamentos de ventilação mecânica, por exemplo); realizar testes musculares, funcionais, de 
amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas e de atividades 
para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de 
afecções ortopédicas, reumáticas, neurológicas, pneumológicas, cardiovasculares, pediátricas, uro-
ginecológicas e outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para 
possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; elaborar e, quando pertinente, ensinar aos 
pacientes exercícios corretivos e funcionais, orientando-os e treinando-os, a fim de promover correções de 
desvios e estimular a expansão respiratória, a circulação sanguínea e outros; proceder ao relaxamento e à 
aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os 
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sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 
prescrever e efetuar a aplicação de equipamentos eletro-termo-fototerápicos nos pacientes, conforme a 
enfermidade, para aliviar ou eliminar a dor e favorecer a recuperação tecidual; aplicar massagens 
terapêuticas, utilizando aparelhos adequados ou as mãos; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas 
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, 
dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e 
coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de 
trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Fonoaudiólogo 
Supervisionar, coordenar, estudar, pesquisar e identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação 
oral, empregando técnica própria de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, 
impostação de voz e outras, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; eleger 
procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o sistema vestibular; desenvolver 
percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; 
tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações das funções orofaciais; 
desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do tratamento; aplicar 
procedimentos fonoaudiológicos: prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e adaptar 
tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e 
próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e 
continuidade do tratamento; reorientar condutas terapêuticas; orientar pacientes e familiares: explicar 
procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a 
compreensão da orientação; esclarecer dúvidas; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde 
e qualidade de vida; planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades 
terapêuticas; utilizar procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e incapacidade; 
promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; elaborar relatórios e laudos; 
utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar e analisar dados 
sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer 
programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao 
Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Médico Veterinário 
Prestar atendimento aos animais, analisar exames laboratoriais, emitindo diagnóstico, efetuando 
procedimentos cirúrgicos, prescrevendo medicamentos e/ou controle sanitários, assim como efetuar a 
fiscalização sanitária; elaborar projetos agropecuários, aplicando recursos preventivos, para promover a 
saúde e o bem-estar dos animais; praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; 
contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na 
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produção e no controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de 
biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na 
elaboração de legislação pertinente; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos 
programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da 
comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando 
palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de 
grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas 
correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Nutricionista 
Desenvolver e participar de programas de educação e segurança nutricional; assessorar as diversas áreas 
e os programas do Ministério da Saúde, no que se refere ao conteúdo educacional e terapêutico da 
nutrição; prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; desenvolver atividades de nutrição clínica; efetuar 
controle higiênico-sanitário em conformação com os processos de boas práticas; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas 
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, 
dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e 
coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de 
trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Psicólogo 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando 
o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas 
e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; elaborar, implementar e acompanhar as políticas da instituição nas áreas de Psicologia Clínica, 
Escolar, Social e Organizacional; assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo 
em processos psicossociais nos diferentes níveis da estrutura institucional; diagnosticar e planejar 
programas no âmbito da saúde, trabalho e segurança, educação e lazer; atuar na educação, realizando 
pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica, em grupo ou individual; realizar pesquisas e ações 
no campo da saúde do trabalhador, condições de trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
em equipe interdisciplinar, determinando suas causas e elaborando recomendações de segurança; 
colaborar em projetos de construção e adaptação de equipamentos de trabalho, de forma a garantir a saúde 
do trabalhador; atuar no desenvolvimento de recursos humanos, seleção, acompanhamento, análise de 
desempenho e capacitação de servidores; realizar psicodiagnóstico e terapêutica, com enfoque preventivo 
e/ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o indivíduo 
elabore sua inserção na sociedade; preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar; atuar 
junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores psicológicos para intervir na 
saúde geral do indivíduo.Utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional; participar das atividades administrativas, de 
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controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a 
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar 
e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; 
estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 
disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim 
de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Psicólogo (CAPS) 
Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e 
outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; 
emitir parecer técnico, programa, desenvolver e acompanhar serviços, participar de equipe multiprofissional; 
avaliar pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo parecer 
técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços especializados; 
elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o 
nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, 
possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e 
recomendar a terapia adequada; prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso 
preventivo, através de sessões individuais e grupais; participar das atividades relativas ao processo de 
recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, quando 
solicitado pelo Secretário de Administração e Finanças, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos 
objetivos da Prefeitura Municipal; diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando 
e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver 
as dificuldades momentaneamente; participar de programa de saúde mental, através de atividades com a 
comunidade, visando o esclarecimento e coparticipação; colaborar nos serviços de assistência social, 
analisando e diagnosticando casos na área de sua competência;  participar na elaboração de normas 
programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando 
dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos;  encarregar-se de se ocupar dos 
aspectos psicológicos dos programas e medidas de prevenção de acidentes nas atividades da Prefeitura;  
participar da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões 
técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de 
interesse da Prefeitura Municipal; colaborar nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por 
acidentes e outras causas; colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  participar das 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos 
programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da 
comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando 
palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de 
grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas 
correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Psicólogo (Casa de Acolhimento Institucional Reviver) 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando 
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o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas 
e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; elaborar, implementar e acompanhar as políticas da instituição nas áreas de Psicologia Clínica, 
Escolar, Social e Organizacional; assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo 
em processos psicossociais nos diferentes níveis da estrutura institucional; diagnosticar e planejar 
programas no âmbito da saúde, trabalho e segurança, educação e lazer; atuar na educação, realizando 
pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual; realizar pesquisas e ações 
no campo da saúde do trabalhador, condições de trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
em equipe interdisciplinar, determinando suas causas e elaborando recomendações de segurança; 
colaborar em projetos de construção e adaptação de equipamentos de trabalho, de forma a garantir a saúde 
do trabalhador. Atuar no desenvolvimento de recursos humanos, seleção, acompanhamento, análise de 
desempenho e capacitação de servidores; realizar psicodiagnóstico e terapêutica, com enfoque preventivo 
e/ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o indivíduo 
elabore sua inserção na sociedade; preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar; atuar 
junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores psicológicos para intervir na 
saúde geral do indivíduo; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a 
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; coletar 
e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; 
estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 
disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim 
de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de grupos de trabalho em unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Analista de Saúde/Psicólogo (NASF) 
Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; apoiar as Equipes PSF na 
abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, 
uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psíquicas, pacientes atendidos 
nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; discutir com as Equipes PSF os casos 
identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; criar, em conjunto 
com as Equipes PSF, estratégias para abortar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, 
tabaco e outras drogas, visando á redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de 
maior vulnerabilidade;  evitar práticas que levam aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à 
psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana;  fomentar 
ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a 
segregação em relação à loucura; desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando 
constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a 
relevância da articulação intersetorial  – conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de autoajuda 
etc.; priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde 
mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; possibilitar a integração 
dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; ampliar o vínculo com as 
famílias, tornando-as como parceiras no tratamento e buscando construir redes de apoio e integração; 
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar 
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos 
programas específicos de saúde; estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da 
comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando 
palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; participar de 
grupos de trabalho em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas ou particulares, realizando 
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estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município; executar outras tarefas 
correlatas. 
 

• Auxiliar de Consultório Dentário 
Atender e recepcionar pacientes nos consultórios; lavar e preparar material odontológico para esterilização; 
zelar pelos equipamentos e materiais de ambulatório; cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; 
manter em ordem o arquivo e fichário; revelar e montar radiografias intraorais; preparar o paciente para o 
atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene 
dental junto à cadeira operatória; promover o isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para o 
controle da cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico; atenção no 
cumprimento e/ou atendimento de prazos para executar tarefas de sua responsabilidade; executar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação superior; receber e registrar pacientes em consultórios dentários; 
auxiliar dentistas em exames e tratamentos; divulgar princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matrícula 
de pacientes na unidade, orientando-os sobre as prescrições e princípios de higiene e cuidados 
alimentares; preencher boletins estatísticos e redigir relatórios das tarefas executadas; executar tarefas 
correlatas de escritório; participar do treinamento do ACD I; colaborar nos programas educativos de saúde 
bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor, anotador; 
educar e orientar  os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e  tratamento de doenças 
bucais;fazer demonstração de  técnicas de escovação; supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD I; 
realizar a remoção de indultos, placas e cálculos supragengivais; executar a aplicação de substâncias para 
a prevenção de cárie dental; na falta do Auxiliar de Consultório Dentário I, fazer o papel de ACD I junto ao 
cirurgião-dentista. 
 

• Cadastrador (Programa Bolsa Família) 
Identificar o público-alvo a ser cadastrado; realizar entrevista e coleta de dados, de acordo com o formulário 
e o Manual do Entrevistador do Programa do Governo federal Cadastramento Único; realizar a manutenção 
das informações constadas na base do Programa do Governo Federal Cadastramento único; redigir, digitar, 
organizar e arquivar documentação de acordo com as orientações do gestor, coordenador e equipe técnica; 
informar adequadamente à população sobre locais, horários, critérios e documentos necessários para o 
cadastramento; esclarecer todas as dúvidas apresentadas pelo usuário; encaminhar o usuário para o órgão 
responsável, de acordo com as demandas apresentadas; realizar encaminhamentos em geral de suporte à 
coordenação e equipe técnica; realizar encaminhamentos, acompanhamento e tramitação dos 
procedimentos administrativos necessários para viabilização do funcionamento das atividades do Programa; 
preencher os formulários das famílias; realizar atendimentos diversos ao usuário, garantindo o bom 
funcionamento das atividades desenvolvidas no Cadastramento único e Programa Bolsa Família; realizar a 
extração, transmissão, recepção e importação de arquivos e gerar e analisar os tratamentos de 
multiplicidade no aplicativo, digitando as atualizações necessárias;participar da organização e realização 
das atividades gerais do Cadastramento único, primando pela sua viabilização; atuar no acompanhamento 
ao cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, articulando com as Secretarias de 
Saúde e Educação; realizar ações de fiscalização do Programa; promover o atendimento das famílias no 
Programa Bolsa Família de forma articulada com os demais Serviços, Programas e políticas sociais; realizar 
trabalho com grupos de famílias ou seus representantes, fortalecendo a socialização, facilitando a definição 
de projetos coletivos e a viabilização de sua implementação; promover a inclusão produtiva para 
beneficiários do Programa Bolsa Família, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – e 
outros Programas Sociais; estimular o fortalecimento de Grupos de Produção e Economia Solidária; 
promover capacitações e promoção da inserção produtiva; organizar e providenciar a logística necessária 
para o desenvolvimento das atividades; valorizar e fortalecer capacidades e potencialidades das famílias; 
partir da realidade vivenciada pelas famílias e seu nível sociocultural para organizar atividades diversas; 
utilizar estratégias que estimulem a participação dos indivíduos nos grupos, procurando utilizar uma 
linguagem simples e de acesso a todos; valorizar o saber popular, fortalecendo os sujeitos, estimulando o 
debate; atuar, também, na zona rural e distritos. 
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• Cozinheiro (Casa de Acolhimento Institucional Reviver) 
Trabalhar especificamente no Abrigo do Município, acolhendo e responsabilizando-se pelos cuidados com 
alimentação, higiene e proteção da criança e do adolescente, colaborando para o processo educacional. 
 

• Educador Físico (NASF/CAPS) 
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto a comunidade; veicular informação que visam à 
prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; 
incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência 
social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 
proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde, juntamente 
com os PSF’s, sob a forma de coparticipação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e 
demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 
articular ações, de forma integrada aos PSF’s, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam 
os diversos setores da administração pública; contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos 
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social; identificar profissionais e/ou membros 
da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; capacitar os 
profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS –, para atuarem como facilitador-
monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma 
compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelos PSF’s na comunidade; promover ações 
ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no 
território; articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com os PSF’s e a população, visando 
ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas 
corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua 
importância para a saúde da população. 
 

• Especialista em Saúde/Médico de PSF 
Atuar permanentemente nos Postos de programa de Saúde da Família, localizados nos distritos e bairros do 
Município; examinar os pacientes, auscultando, apalpando ou fazendo uso de instrumentos especiais, no 
sentido de determinar diagnósticos ou, se necessário, receitar exames complementares; analisar e 
interpretar resultados de exames de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com 
padrões normais, para confirmar doenças e proceder a diagnósticos; prescrever medicamentos, indicando 
dosagens e respectiva via de administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde dos pacientes; manter ficha médica dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, evolução das doenças, para efetuar orientação adequada e acompanhamento médico 
necessário; autorizar internações e remoções; determinar cirurgias; emitir atestados médicos, de saúde, 
sanidade, aptidão física e mental, óbito, visando atender determinações legais; atender às urgências 
cirúrgicas ou traumatológicas; participar de reuniões com a comunidade para desenvolver a consciência de 
higiene, cuidados básicos e melhorias nas condições de saúde dos munícipes. 
 

• Facilitador de Aprendizagem 
Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter-se 
integrado(a) com o(a) professora e as crianças; participar das reuniões pedagógicas e de grupos de 
estudos, na Unidade Educativa; seguir a orientação da supervisão da Unidade Educativa;orientar para que 
a criança adquira hábitos de higiene; auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de 
sucata, e outros), estimulando a psicomotricidade e sua formação integral; promover ambiente e de respeito 
mútuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da Unidade Educativa, proporcionando o 
cuidado e educação; atender as crianças, respeitando a fase em que estão vivendo; interessar-se e 
entender a proposta da Educação Infantil, da Rede Municipal de ensino; participar das formações propostas 
pelo Departamento de Educação Infantil; atender as solicitações das crianças; auxiliar na adaptação das 
novas crianças; comunicar ao professor e ao supervisor, anormalidades no processo de trabalho; zelar pela 
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; participar ativamente, no processo de adaptação das 
crianças, e atendendo as suas necessidades; participar do processo de integração da unidade educativa, 
família e comunidade; desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; atender as necessidades de 
Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; conhecer o processo de desenvolvimento da criança, 
mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos,formação continuada em serviço, 
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seminários e outros eventos; comunicar ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção 
especial; realizar outras atividades correlatas com a função. 
 

• Facilitador de Arte – Programas Sociais 
Planejar e executar atividades sistemáticas esportivas e de lazer, valorizando as manifestações corporais e 
outras dimensões da cultura local, objetivando promover e qualificar o convívio social entre as crianças e 
adolescentes e sua convivência comunitária; registrar as atividades realizadas nos grupos; registrar a 
frequência das crianças às atividades; manter estreita relação com familiares das crianças, procurando 
estimular a participação dos mesmos no processo de desenvolvimento  das crianças; estabelecer constante 
intercâmbio com as equipes das Proteções Sociais (CRAS e CREAS), como subsídio ao acompanhamento 
das crianças e familiares, assim como ao planejamento e avaliação dos resultados; participar de atividades 
de planejamento, sistematização e avaliação do serviço socioeducativo; incentivar o protagonismo juvenil; 
colaborar para o fortalecimento da rede socioassistencial contribuindo para o estabelecimento de parcerias 
com a comunidade; identificar famílias que necessitem de acompanhamento pelas equipes de 
CREAS/CRAS; organizar e cuidar dos materiais que ficarem sob sua responsabilidade; organizar e 
coordenar atividades sistemáticas esportivas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras 
dimensões da cultura local, objetivando promover e qualificar o convívio social entre os jovens e sua 
convivência comunitária; organizar e coordenar eventos esportivos e de lazer, objetivando promover e 
qualificar o convívio social entre os jovens e sua convivência comunitária; participar de atividades de 
capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço socioeducativo; participar de 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço socioeducativo, juntamente com a 
equipe de trabalho. 
 

• Facilitador de Esporte, Cultura e Lazer – Programas Sociais 
Inteirar-se dos princípios, objetivos e da dinâmica operacional do serviço socioeducativo do Projovem 
Adolescente, bem como pautar suas oficinas pelas orientações e referências metodológicas 
socioeducativas apresentadas no traçado sugerido pelo MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; interagir permanentemente com o orientador social, de forma a garantir a integração das 
atividades aos conteúdos e objetivos dos Percursos Socioeducativos; buscar e valorizar as diferentes 
manifestações corporais (jogos, esporte, ginástica, dança, circo, entre outras.) de interesse dos jovens e do 
coletivo; estimular os jovens, pelos facilitadores, a conhecer os serviços públicos, em especial, os 
programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais e Ministérios do Esporte e da Cultura; exercer outras 
atividades correlatas. 
 

• Facilitador de Oficina 
Desenvolver, organizar e coordenar oficinas e atividades sistemáticas, esportivas, artísticas (música, teatro, 
artes plásticas), dança, informática e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da 
cultura local; organizar e coordenar eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; participar  de 
atividades  de capacitação  da equipe  de trabalho  responsável pela execução do serviço; participar de 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho; 
auxiliar no desenvolvimento comunitário, de acordo com as diretrizes do serviço, projeto ou programa ao 
qual estiver vinculado; auxiliar no acompanhamento e fiscalização para garantir aplicação dos preceitos 
contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; auxiliar na  elaboração  de  relatórios  e  
pesquisas,  levantando  dados,  aplicando questionários,  preenchendo  fichas,  coletando  informações  de  
acordo  com especificação  do  programa/projeto  e/ou  atendendo determinações  de  instâncias 
superiores;  participar de reuniões, encontros, comissões e debates, conforme especificação no 
serviço/programa/projeto ou por determinação superior; participar de atividades ocupacionais, recreativas e 
sociais; participar na construção do projeto de vida do adolescente/criança/idoso/adultos, executando 
proposta  pedagógica  definida  pela  instituição,  de  forma  a  permitir redimensionar hábitos, valores com a 
perspectiva de formação para o exercício da cidadania. 
 

• Monitor (Programa AABB Comunidade) 
Desenvolver com destreza atividades de ensino, ministrando aulas, fazendo avaliações e participando da 
elaboração da proposta pedagógica da escola, de projetos escolares, plano de trabalho e demais atividades 
escolares. 
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• Monitor de Aprendizagem – Educação Infantil 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; manter-se 
integrado(a) com o(a) professor(a) e as crianças; participar das reuniões pedagógicas e de grupos  de 
estudos, na Unidade Educativa; seguir a orientação da supervisão da Unidade Educativa; orientar para que 
a criança adquira hábitos de higiene; auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de 
sucata, e outros) estimulando a psicomotricidade e sua formação integral; promover ambiente de respeito 
mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da Unidade Educativa, proporcionando o 
cuidado e educação; atender as crianças, respeitando a  fase em que estão vivendo; interessar-se e 
entender a proposta da Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino; participar das formações propostas 
pelo Departamento de Educação Infantil; atender as solicitações das crianças;  auxiliar na adaptação das 
novas crianças;  comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no processo de trabalho; zelar pela 
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; participar ativamente, no processo de adaptação das 
crianças, atendendo as suas necessidades; participar do processo de integração da unidade educativa, 
família e comunidade; desenvolver  hábitos  de higiene, junto à  criança; atender as necessidades de 
Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; conhecer o processo de desenvolvimento da criança, 
mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço, 
seminários e outros eventos; comunicar ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção 
especial;  realizar outras atividades correlatas  com a função. 
 

• Monitor de Centros Tecnológicos 
Monitorar e organizar cursos de informática destinados aos alunos; orientar os usuários, de acordo com as 
normas dos cursos; orientar os usuários no uso adequado dos computadores; promover atividades 
periódicas de capacitação; zelar pelo patrimônio do laboratório de informática; elaborar relatórios periódicos 
das atividades realizadas; manter os equipamentos de informática em condições de uso; responsabilizar-se 
pela distribuição e segurança de trabalho dos usuários; proceder a tarefas de rotina de digitação; operar 
computadores, observando e controlando seu funcionamento para processar os programas elaborados; 
analisar, antes do processamento, o programa a ser executado, estudando as indicações e instalações do 
sistema determinado; regular os mecanismos de controle do computador e equipamentos complementares; 
selecionar e montar os disquetes e cd-rom’s necessários à execução do programa; identificar erros e adotar 
as medidas prescritas para corrigí-los ou reportá-los ao responsável; executar atividades que promovam o 
acesso e a aprendizagem do processo de tratamento automático da informação, bem como a utilização do 
computador como instrumento de apoio ao aprendizado, além da função de preparar os indivíduos para 
uma sociedade informatizada; desempenhar outras atribuições afins. 
 

• Monitor de Crianças e Pré-Adolescentes (Casa de Acolhimento Institucional Reviver) 
Prestar atendimento socioeducacional às crianças/adolescentes abrigados; orientar a alimentação das 
crianças/adolescentes abrigados; orientar a higiene pessoal das crianças/adolescentes, a fim de evitar a 
propagação e o surgimento de doenças e piolhos, entre outros; acompanhar as crianças até a Instituição de 
Ensino, quando necessário; participar de reuniões escolares ou de cursos que porventura os abrigados 
estejam freqüentando; orientar as crianças/adolescentes na efetivação dos seus deveres de casa; 
acompanhar as crianças/adolescentes aos serviços de saúde-médico, quando solicitado pelo profissional de 
saúde e, em casos específicos, solicitar a presença do técnico social; elaborar relatórios diversos; executar 
outras tarefas correlatas. 
 

• Monitor de Oficinas (CAPS) 
Ensinar todas as etapas de execução de técnicas artesanais (planejamento, preparação dos materiais e 
ferramentas e execução); capacitar; para plena utilização das ferramentas necessárias e disponíveis na 
oficina; controlar e orientar a manutenção das condições de segurança na execução das tarefas e do 
espaço físico; controle de materiais e ferramentas; orientar sobre a comercialização de produtos artesanais 
(compra de materiais, cálculo dos gastos, elaboração do preço final e modos de comercialização); participar 
de equipes multidisciplinares e interdisciplinares; elaborar informes e instruções de execução de técnicas 
artesanais; executar outras tarefas correlatas; relacionar-se de forma amistosa, gentil e respeitosa com 
usuários, familiares e servidores; mediar as relações individuais e/ ou grupais de forma ética, resgatando o 
direito à cidadania, à integralidade da assistência e ao controle social; supervisionar a inclusão e 
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participação dos usuários da Saúde Mental, fora da crise, em atividades intersetoriais, visando à proteção 
do usuário e a consolidação das ações intersetoriais; responsabilizar-se como técnico de referência junto ao 
usuário, à família, à comunidade e à Equipe de Saúde Mental, construindo e reavaliando o Projeto 
Terapêutico Individual; participar das Assembleias de Usuários e trabalhadores de Saúde Mental; propiciar 
oficinas, atividades e estratégias de inclusão social e cultural dos usuários, valorizando as intervenções que 
fazem parte da Agenda da Saúde Mental; propor oficinas terapêuticas articuladas aos momentos diversos 
do Processo saúde doença (prevenção, promoção, tratamento e reabilitação); participar de atividades 
coletivas da Equipe de Saúde Mental (reuniões de Equipe, reuniões diárias e  Supervisão) socializando os 
acontecimentos e produções dos usuários; coordenar as atividades grupais, estruturadas e não 
estruturadas, com a finalidade de promover: socialização, expressão e inserção social; coordenar e orientar 
atividades de pintura, música, expressão corporal, artesanato, artes plásticas, cerâmicas e outras afins, de 
acordo com núcleos de saber específico; desenvolver Oficinas de geração de renda, de acordo com os 
princípios da Economia Solidária; ampliar as autonomias e habilidades dos usuários, respeitando a 
diversidade e multiplicidade de ritmo dos mesmos; elaborar lista de materiais e quantitativos necessários 
para o bom funcionamento de suas atividades; organizar, cuidar e responsabilizar-se pelos materiais de uso 
diário das oficinas e das atividades realizadas pelos usuários; elaborar e manter exposições dos trabalhos 
realizados nas oficinas; registrar os fazeres e acontecimentos ocorridos na Oficina; executar outras tarefas 
compatíveis com as previstas no cargo. 
 

• Professor/EJA 
Ministrar aulas de disciplinas/áreas componentes do currículo do Curso EJA, em unidades de ensino das 
zonas urbana ou rural, Sistema Prisional e/ou Centros de Medidas Socioeducativos, utilizando-se de 
recursos didáticos e pedagógicos específicos para EJA; trabalhar, de forma interdisciplinar e 
contextualizada os conteúdos teóricos e práticos pertinentes, utilizando-se de sequências didáticas, 
dinâmicas variadas e metodologia adequada ao perfil do aluno da EJA, com incentivo à pesquisa e 
desenvolvimento de projetos de aprendizagem, possibilitando o pleno desenvolvimento intelectual do aluno 
e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade, de acordo com o documento norteador 
da EJA "A estrutura e a organização da Educação de Jovens e Adultos”. 
 

• Técnico de Nível Médio em Saúde/Técnico em Enfermagem 
Desenvolver atividades auxiliares e técnicas nos serviços de enfermagem, através de participações e 
programas que visem a preservação, manutenção, recuperação e elevação de bom nível de saúde da 
coletividade, bem como atividades de apoio ou tratamento médico e cirúrgico sob supervisão do enfermeiro; 
organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial; 
acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo com programas de ações 
preventivas e curativas de saúde; executar ações de enfermagem, atendendo e preparando pacientes, 
aplicando injeções, vacinas, soro, curativos e acompanhando tratamento, conforme prescrição médica; 
executar tarefas de maior complexidade; auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas; 
participar das ações de vigilância epidemiológica, coletando notificações, orientando equipes auxiliares na 
investigação de surtos, tabulando e analisando dados de mortalidade; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
 

• Técnico de Nível Médio em Saúde/Técnico em Laboratório 
Desenvolver atividades gerais de laboratório de análises clínicas; coletar e preparar exames 
bacterioscópicos e químicos, reações sorológicas, dosagem e outros, bem como anatomia para fins 
clínicos; executar o monitoramento dos registros diários de uso e manutenção dos equipamentos e dos 
registros de aferições mensais; dar suporte aos analistas no preparo de soluções e amostras para análise, 
manutenção dos equipamentos, das instalações e de todos os suprimentos do laboratório analítico; realizar 
controle de temperatura e umidade relativa; monitorar estoque de consumíveis e reagentes para compra; 
separar, identificar os resíduos do laboratório, e encaminhá-los para descarte adequado; manipular 
soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; manipular e manter os animais de experimentos; 
supervisionar as prestações de serviços executadas pelos auxiliares, organizando e distribuindo tarefas; dar 
assistência técnica aos usuários do laboratório; analisar e interpretar informações obtidas de medições, 
determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão; 
interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando-os para a elaboração 
de laudos, quando necessário; proceder à realização de exames laboratoriais sob supervisão; realizar 
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experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização do material; 
separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros; elaborar e/ou auxiliar na confecção de laudos, 
relatórios técnicos e estatísticos; realizar pequenas cirurgias e dissecação de animais durante as aulas ou 
pesquisas, sob orientação; preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização; coletar 
e/ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para subsidiar aulas, pesquisas, 
diagnósticos etc.; auxiliar professores e alunos em aulas práticas e estágios; auxiliar na realização de 
exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, 
testes químicos e reativos; administrar medicamentos e similares em animais, sob orientação; realizar 
procedimentos de técnicas de veterinária, sob supervisão; fazer a coleta de materiais para exames 
laboratoriais e informar as condições de saúde dos animais para o veterinário, conforme normas 
estabelecidas; preparar os materiais e o ambiente para manipular os animais nas aulas práticas ou para 
atendimento clínico-cirúrgico; transportar animais e providenciar os meios para o desenvolvimento das 
atividades de práticas de ensino e pesquisa; realizar a incineração de animais, quando necessário; controlar 
e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório; zelar pela 
manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório, em 
conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

 

Brasília de Minas-MG, 26 de agosto de 2013.  
 

Jair Oliva Júnior 
Prefeito Municipal 


