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MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE-MG 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias 

Executar atividades relacionadas com o combate a endemias e saúde pública das coletividades. Executar 
tarefas de campo junto a comunidade urbana e rural, sob a orientação da Secretaria de Saúde; realizar visitas 
domiciliares em atendimento ao Programa de Saúde da Família, bem como o controle epidemiológico; executar 
outras tarefas com objetivo de controlar a incidência de doenças e epidemias no Município; executar a 
vigilância epidemiológica em conjunto com a fiscalização municipal; zelar pela conservação e manutenção de 
equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedecer as normas administrativas concernentes as 
atividades do órgão de atuação; executar outras tarefas afins à sua responsabilidade. 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO 

 

Monitor de Programas Especiais da Assistência Social  

Auxiliar o Assistente Social e sua equipe nas atividades realizadas no âmbito dos programas sociais do 
Município. Executar atividades socioeducativas e correlatas, de acordo com a finalidade dos Programas. 
Obedecer às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; executar outras tarefas 
afins à sua responsabilidade. 
 
 

CARGO DE CURSO TÉCNICO ESPECÍFICO (DE NÍVEL MÉDIO) 
 
Técnico em Saúde Bucal 

Executar tarefas de auxílio ao odontólogo no tratamento de pacientes. Participar dos programas educativos e 
de saúde bucal; atuar na promoção, prevenção e controle das doenças bucais; participar da realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos; fazer a demonstração de técnicas de escovação, orientar e 
promover a prevenção da cárie dental através da aplicação de flúor e de outros métodos e produtos; detectar a 
existência de placa bacteriana e inductos e executar a sua remoção; realizar profilaxia das doenças 
bucodentais; inserir, condensar, esculpir e polir substâncias restauradoras; proceder à limpeza e à antissepsia 
do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; remover suturas; preparar moldeiras e modelos; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 

Assistente Social 

Executar tarefas dentro de sua especialidade adquirida através de curso superior específico e registro no 
Conselho de Classe. Executar atividades administrativas conforme necessidade dos atendimentos e inclusive 
assinar como responsável técnico na área de sua competência; exercer atividades dentro de Unidades 
Médicas e também em atendimento ao Programa de Saúde da Família; zelar pela conservação e manutenção 
de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedecer as normas administrativas concernentes as 
atividades do órgão de atuação; executar outras tarefas afins à sua responsabilidade. 

 

Enfermeiro, Odontólogo 

Executar atividades na área de saúde conforme especialidade do servidor. Executar tarefas notadamente na 
área de formação específica; executar atividades administrativas conforme necessidade dos atendimentos e 
inclusive assinar como responsável técnico na área de sua competência; exercer atividades dentro de 
Unidades Médicas e também em atendimento ao Programa de Saúde da Família; zelar pela conservação e 
manutenção de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedecer às normas administrativas 
concernentes as atividades do órgão de atuação; executar outras tarefas afins à sua responsabilidade. 
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MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE-MG 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

Médico 

Executar atividades na área de saúde conforme especialidade do servidor. Efetuar exames médicos em sua 
especialidade, emitir diagnósticos e prescrever medicamentos; realizar outras formas de tratamentos para 
diversos tipos de enfermidades; aplicar recursos da medicina preventiva e terapêutica; prestar atendimento de 
urgência, participando de programas, ministrando palestras, cursos para promover a saúde e bem estar do 
paciente e da comunidade; desenvolver atividades de assistência médica de prevenção, cura e reabilitação da 
criança, adulto e gestante; prestar acompanhamento contínuo e integral aos pacientes; observar as normas de 
higiene e segurança do trabalho; participar do Programa de Médico de Saúde da Família – PSF; executar 
outras tarefas compatíveis com o cargo. 

 

Ponto Chique-MG,  26  de agosto de 2011. 
 
 

Íris Pereira Ramos 
Prefeita Municipal 

 
 


