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CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

• AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade; trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; estar 
em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a 
prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas de sua 
microárea e manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 
domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação 
de risco; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 
de acordo com as necessidades definidas pela equipe; cumprir com as atribuições atualmente definidas para 
os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 
de janeiro de 2002. 
 Nota: É permitido ao ACS desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às 
atribuições acima. 
 
• AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
Avaliar as condições e problemas de saúde; coletar dados de saúde através de registro de rotina; vigilância 
epidemiológica e levantamento; produzir informações de saúde através da análise de dados; interpretar e 
divulgar informações de saúde; realizar visitas domiciliares periodicamente, conforme protocolos; realizar 
apreensão de animais vadios em perímetro urbano; realizar o controle de zoonoses; trabalhar sempre 
utilizando os equipamentos de proteção individual; zelar pelo ambiente de trabalho; agir com orientação do 
enfermeiro e/ou veterinário; desempenhar tarefas afins. 

 
• AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e 
instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários; instrumentalizar e 
auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação 
dos equipamentos odontológicos; organizar a agenda clínica; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF. 
 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO 
 
• ORIENTADOR DO PETI 
Realizar planejamento de atividades; mediar processos grupais; registrar frequência dos jovens; avaliar 
desempenho dos jovens; acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; controlar material e 
equipamentos; participar de reunião com as famílias. 
 

 
CARGOS DE CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
 
• TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc); realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da equipe;  participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF. 
 

• TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas 
competências técnicas e legais; coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
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odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; apoiar as atividades dos ACD e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde 
bucal; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
 

 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 
• ASSISTENTE SOCIAL 
Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares que executam trabalho variado de assistência social; 
fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas ou famílias desajustadas; 
elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos adequados à recuperação de 
menores e pessoas desajustadas; encaminhar a creches, asilos, educacionais, clínicas especializadas e outras 
entidades de assistência social interessados que necessitem de amparo, providenciando, para esse fim, 
internamentos, transferências e concessão de subsídios; manter intercâmbio com estabelecimentos 
congêneres, oficiais ou particulares, com os quais haja convênio para a interpretação dos problemas de 
menores internados e egressos, e para estudo de assuntos relacionados com a assistência social; organizar e 
controlar fichário de instituições e pessoas que cooperam para a solução de problemas de assistência social; 
redigir relatórios das atividades executadas e informar processos e papéis diversos; elaborar relatórios sobre 
assuntos pertinentes á sua área, desempenhar tarefas afins. 
 
• ENFERMEIRO 
Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes à enfermagem, 
cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar 
temperatura, pulso e respiração de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer 
transfusões de sangue e plasma; coletar e classificar sangue, determinando seu tipo e fator RH; auxiliar 
cirurgiões, como instrumentador, durante as operações; fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar 
pontos; auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em casos operatórios; prestar os 
primeiros cuidados aos recém-nascidos; participar do planejamento e implantação de programas de saúde 
pública e de educação em saúde da comunidade; padronizar o atendimento de enfermagem; avaliar o 
desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; avaliar o 
desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; supervisionar 
as áreas de trabalho sob sua responsabilidade; executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e 
procedimentos de enfermagem mais complexos; dar palestras aos grupos operativos relacionados à sua 
formação profissional; realizar visitas domiciliares periódicas e iniciantes na área abrangente; buscar 
ativamente casos prioritários dentro do projeto da área de atuação para inserção nos grupos operativos 
desenvolvidos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes á sua área; desempenhar tarefas afins. 
 

• FARMACÊUTICO 
Dispensar e/ou manipular fórmulas magistrais ou farmacopeicas; exercer assessoramento ou responsabilidade 
técnica no âmbito de sua competência; exercer a fiscalização sanitária no âmbito de sua competência; 
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde humana; informar aos 
pacientes, quando da dispensação de medicamentos no âmbito de sua competência; exercer a fiscalização 
sanitária em órgãos, fórmulas, produtos e métodos de natureza farmacêutica; vistoriar, peritar, avaliar, elaborar 
laudos ou pareceres relativos ao âmbito de sua competência; desenvolver e controlar a qualidade de insumos 
farmacêuticos, reagentes e correlatos; desenvolver e operar sistemas de informação farmacológica e 
toxicológica para pacientes, unidades de saúde e comunidades; gerenciar sistemas de farmácia, tais como: 
seleção, planejamento de necessidades, aquisição, armazenagem, controle de estoques e distribuição de 
medicamentos e correlatos; interpretar e avaliar prescrições médicas; interpretar e desenvolver exames 
laboratoriais clínicos e toxicológicos, bem como planejá-los e gerenciá-los; realizar atividades e exames dentro 
de padrões de qualidade e normas de segurança; comunicar-se com pacientes, equipes de saúde e 
comunidade; participar de equipes multidisciplinares, avaliar as interações alimento/medicamento; avaliar o 
valor nutricional dos alimentos, avaliar a toxicológica dos alimentos; realizar análises de alimentos; planejar e 
elaborar programas de controle ambiental no âmbito de sua competência; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 
 



 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
PARA O MUNICÍPIO DE UBAÍ 
EDITAL 1/2011 – ANEXO III 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

 

3

3

• FISIOTERAPEUTA 
Efetuar a prescrição de tratamentos sob orientação médica especializada através de diversas modalidades 
terapêuticas, mecanoterapia, cinesioterapia, massoterapia, crioterapia e termoterapia; examinar pacientes, 
fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia; requisitar, realizar e interpretar exames; 
orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; estudar, orientar, implantar, coordenar e executar 
projetos e programas especiais de saúde pública; desempenhar tarefas afins. 
 
• NUTRICIONISTA 
Atender consultas individuais das pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistente 
Social; elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ ou programas de alimentação e nutrição para a 
população, propor e coordenar a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, 
em estabelecimentos escolares, hospitalares e outros; elaborar informes técnicos para divulgação de normas e 
métodos de higiene alimentar, visando à proteção materno-infantil; prescrever regimes para pessoas sadias ou 
subnutridas, bem como dietas especiais para doentes; orientar a execução dos cardápios, verificando as 
condições dos gêneros alimentícios, sua preparação e cozimento, sem desperdício de seus valores nutritivos; 
recomendar os cuidados higiênicos necessários ao preparo e à conservação dos alimentos para gestantes, 
nutrizes e latentes; determinar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos; verificar 
a eficácia dos regimes prescritos e proceder a inquéritos alimentares; difundir conhecimentos de nutrição é 
educação alimentar, através de aulas ministradas em cursos populares; elaborar relatórios sobre assuntos 
pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins. 
 
• MÉDICO 
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e 
procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc); realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 
pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos 
para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade 
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e 
THD;  participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
 
• ODONTÓLOGO  
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo  
atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar a atenção integral em saúde bucal 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade; encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis 
de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; realizar 
supervisão técnica do THD e ACD;  participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 
 

• PSICÓLOGO 
Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes psicológicos e a realização de 
entrevistas complementares; orientar ou realizar entrevistas psicossociais com candidatos à orientação 
profissional, educacional, vital e vocacional, realizando síntese e diagnóstico; orientar a coleta de dados 
estatísticos sobre os resultados dos testes a realizar sua interpretação para fins científicos; realizar síntese e 
diagnósticos em trabalhos de orientação educacional, vocacional, profissional e vital; planejar e executar ou 
supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas com problemas de ajustamento; realizar síntese 
de exames de processos de seleção; diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no 
ambiente escolar; participar de reuniões e realizar trabalhos de estudo e experimentos; selecionar baterias de 
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testes e elaborar as normas de sua aplicação; elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados à seleção 
de candidatos a ingresso em estabelecimento de ensino, e ao provimento em cargos municipais; realizar 
trabalhos administrativos correlatos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes à sua área; desempenhar 
tarefas afins. 
 

Ubaí-MG, 15 de setembro de 2011. 
 
 

Marco Antônio Andrade 
Prefeito Municipal 

 


