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EDITAL PSS-SMS Nº 001/2023  

 

ANEXO II 

 

DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, QUALIFICAÇÃO EXIGIDA, ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

CARGO VAGAS CARGA 

HORARIA 

QUALIFICAÇÃO 

EXIGIDA 

ATRIBUIÇOES DO CARGO SALÁRIO 

BASE 

AGENTE 

COMUNITARIO DE 

SAÚDE 

 

ÁREA: ESF SEDE – 

Rua Antônio Martins 

Santana; rua Francisco 

Pereira da Cruz; rua 

Padre Nicodemos 

(Matulão); Conj. 

Habitacional Sra. 

Santana, rua Pref. 

Antônio B. Couto; rua 

Ulisses da Silva Brito; 

rua Carmelita 

Guimarães; rua Luiz 

Araújo Silva; rua José 

Urias Novais; Largo 

01 40 HORAS Nível médio completo 

e residir 

comprovadamente em 

quaisquer ruas da área 

de abrangência há, no 

mínimo, 06 (seis) 

meses e experiência na 

área. 

Realizar mapeamento de sua área, cadastrar as 

famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

identificar indivíduos e famílias expostos a situações 

de risco; 'cientificar área de risco; orientar as famílias 

para utilização adequada dos serviços de saúde, 

encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 

atendimento odontológico, quando necessário; 

realizar ações e atividades, no nível de suas 

competências, nas áreas prioritárias da Atenção 

Básicas; realizar, por meio da visita domiciliar, 

acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 

responsabilidade; estar sempre bem informado, e 

informar aos demais membros da equipe, sobre a 

situação das famílias acompanhada, particularmente 

aquelas em situações de risco; desenvolver ações de 

educação e vigilância à saúde, com ênfase na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças; 

promover a educação e a mobilização comunitária, 

R$ 2.604,00² 
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Pedro Dantas; rua 

Sabino Pereira; rua 

Chico Xavier; rua José 

Siqueira. 

 

visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 

melhoria do melo ambiente, entre outras; traduzir para 

a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 

necessidades, potencialidades e limites; identificar 

parceiros e recursos existentes na comunidade que 

possa ser potencializados pela equipe; a utilização de 

instrumentos para diagnóstico demográfico e 

sociocultural da comunidade; A promoção de ações de 

CARGO VAGAS CARGA 

HORARIA 

QUALIFICAÇÃO EXIGIDA ATRIBUIÇOES DO CARGO SALÁRIO 

BASE 

MOTORISTA 03 

 

40 HORAS Fundamental completo, CNH 

categoria A e B, curso de 

formação e experiência na área. 

Realizar atividades relativas à condução e conservação de 

veículos destinados ao transporte de passageiros/equipe e 

cargas, especialmente dirigir automóveis e outros veículos 

destinados ao transporte de pessoas e/ou cargas; manter o 

veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar o conserto 

de emergência no veículo que dirige e recolhê-lo para 

revisão periódica; informar ao mecânico quanto aos defeitos 

apresentados pelo veículo; comunicar o seu chefe imediato 

qualquer anormalidade apresentada; zelar pelo uso e 

conservação do veículo; recolher o veículo na garagem da 

Prefeitura Municipal ou em outro local determinado pelo 

seu superior, após a jornada de trabalho; portar documentos 

de habilitação e zelar pela documentação do veículo, 

observando rigorosamente suas validades; participar de 

treinamento na área de atuação. Quando solicitado, executar 

outras atividades que tenham correlação com as atribuições 

do cargo. 

 

R$ 1.302,00¹ 

 

MOTORISTA DE 

AMBULÂNCIA 

05 40 HORAS Fundamental completo e CNH 

categoria A e B, curso de 

formação e experiência na área. 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao 

atendimento e transporte de pacientes. Controlar o local do 

acidente de modo a proteger a si mesmo, a equipe e o 

paciente assegurando a prevenção de outros acidentes. 

R$ 1.302,00¹ 
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educação para a saúde individual e coletiva; o registro, 

para fins exclusivos de controle e planejamento das 

ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde; o estimulo participação da 

comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 

da saúde; a realização de visitas domiciliares 

Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de 

saúde integrados ao sistema de assistência local. Auxiliar a 

equipe no transporte de vítimas. Identificar os tipos de 

materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade 

a fim de auxiliar a equipe de saúde. Utilizar-se com zelo das 

acomodações, veículos de socorro, aparelhos e instrumentos 

colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na 

preservação do patrimônio.  Executar outras atividades 

compatíveis com as necessidades, que venham a ser 

solicitadas por seus superiores. 

MOTORISTA TFD 

(TRATAMENTO 

FORA DE 

DOMICÍLIO) 

01 40 HORAS Fundamental completo e CNH 

categoria A e B, curso de 

formação e experiência na área. 

Realizar atividades relativas à condução e conservação de 

veículos destinados ao transporte de passageiros/paciente 

especialmente destinados ao transporte de pessoas para 

tratamento fora de domicílio - TFD; manter o veículo 

lubrificado, lavado e abastecido; efetuar o conserto de 

emergência no veículo que dirige e recolhê-lo para revisão 

periódica; informar ao mecânico quanto aos defeitos 

apresentados pelo veículo; comunicar o seu chefe imediato 

qualquer anormalidade apresentada; zelar pelo uso e 

conservação do veículo; recolher o veículo na garagem da 

Prefeitura Municipal ou em outro local determinado pelo 

seu superior, após a jornada de trabalho; portar documentos 

de habilitação e zelar pela documentação do veículo, 

observando rigorosamente suas validades; participar de 

treinamento na área de atuação. Quando solicitado, executar 

outras atividades que tenham correlação com as atribuições 

do cargo. 

R$ 1.302,00¹ 
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periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família; e a participação em ações que fortaleçam os 

elos entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida. 

ATENDENTE DE 

FARMÁCIA 

01 40 HORAS Nível médio   

completo e experiência 

na área. 

Realizar tarefas simples em farmácias. Atendimento 

ao público. Armazenar os produtos, para facilitar a 

distribuição e controle dos mesmos.  Abastecer as 

prateleiras com os produtos, para permitir o rápido e 

permanente atendimento. Zelar pela limpeza das 

prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho, para 

mantê-los em boas condições de uso.  Efetuar 

atendimento verificando receitas, embrulhando e 

entregando os produtos, para satisfazer os usuários. 

Manusear o sistema de entrada e saída de medicações. 

Executar outras atividades compatíveis com as 

necessidades, que venham a ser solicitadas por seus 

superiores. 

R$ 1.302,00¹ 

ATENDENTE 03 40 HORAS Nível médio   

completo e experiência 

na área. 

Realizar atendimento ao público recepcionando com 

prontidão e empatia. Atender sempre aos telefonemas 

e retornar as ligações de acordo com necessidade. 

Gerenciar os e-mails recebidos e respondê-los 

adequadamente. Fazer corretamente o registro dos 

dados pessoais do usuário nas fichas/requerimentos, 

R$ 1.302,00¹ 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 

03 40 HORAS Fundamental completo e 

experiência na área. 

Realizar trabalhos de limpeza, conservação e organização 

de mobílias, lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpetes, 

terraços e demais dependências da sede do órgão; polir 

objetos, peças e placas metálicas; preparar e servir café, 

chá, água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis, 

máquinas e materiais diversos; guardar e arranjar objetos, 

bem como transportar pequenos objetos, executar, enfim, 

outras tarefas do cargo sob a ordem dos seus superiores. 

R$ 1.302,00¹ 
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com discrição. Confirmar os dados dos usuários já 

cadastrados, saber ouvir as queixas, explicações e 

dúvidas dos mesmos. Auxiliar com as dúvidas dos 

usuários conforme possível. Organizar o fluxo de 

atendimentos encaminhando para espera, consulta, 

etc. Zelar pela organização e tranquilidade do 

ambiente, mantendo cordialidade, tom de voz 

adequado e pedindo silêncio quando necessário. 

Executar outras atividades compatíveis com as 

necessidades, que venham a ser solicitadas por seus 

superiores. 

AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO 

01 40 HORAS Nível médio completo 

e curso de auxiliar de 

laboratório de análises 

clínicas. 

Exercer as atividades auxiliares de coleta e realização 

de exames laboratoriais de rotinas e/ou especializados, 

sob a direção técnica; Coletar e receber material 

biológico de pacientes; Orientar os pacientes quanto à 

coleta do material biológico; Triar (receber e 

distribuir) amostras biológicas para serem 

processadas; Preparar amostras do material biológico; 

Proceder a utilização de técnicas para limpeza, 

secagem e esterilização de material; Documentar 

análises realizadas e registrar cópias dos resultados, 

preparando os dados para fins estatísticos; Obedecer 

às normas estabelecidas para controle de qualidade e 

biossegurança; Participar e colaborar com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo 

com as necessidades institucionais. Executar outras 

atividades compatíveis com as necessidades, que 

venham a ser solicitadas por seus superiores. 

R$ 1.302,00¹ 

AUXILIAR DE 

SAUDE BUCAL 

02 40 HORAS Nível médio   

completo, curso em 

saúde bucal e 

experiência na área. 

Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar 

consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter 

em ordem arquivo e fichário; revelar e montar 

radiografias intra-orais; preparar o paciente para o 

atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; 

R$ 1.302,00¹ 
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instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em saúde 

bucal junto à cadeira operatória; promover isolamento 

do campo operatório; manipular materiais de uso 

odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar 

modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para 

controle da cárie dental; proceder à conservação e à 

manutenção do equipamento odontológico; proceder à 

desinfecção e á esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados; preparar e organizar 

instrumental necessário; participar do gerenciamento 

dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento. Executar outras atividades 

compatíveis com as necessidades, que venham a ser 

solicitadas por seus superiores 

DIGITADOR 04 40 HORAS Nível médio   

completo e experiência 

na área. 

Realizar os trabalhos e serviços solicitados requeridos 

pela secretaria de saúde. Regular os mecanismos de 

controle do computador e equipamentos 

complementares, baseando-se na programação 

recebida, para assegurar o perfeito funcionamento do 

mesmo. Selecionar e montar, nas unidades 

correspondentes e os equipamentos e sistemas 

necessários à execução dos programas, guiando-se 

pelo fluxograma do sistema fornecido e outras 

indicações para possibilitar o processamento dos 

dados. Operar os sistemas digitais da saúde para 

entrega de dados (E-SUS PEC/ CDS; CNES; BPA; 

SIA/SUS; ImunizaSUS e SIPNI). Executar outras 

tarefas correlatas e usuais. Zelar pelo patrimônio sob 

sua responsabilidade. 

R$1.302,00¹ 
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NÍVEL TÉCNICO 

CARGO VAGAS CARGA 

HORARIA 

QUALIFICAÇÃO 

EXIGIDA 

ATRIBUIÇOES DO CARGO SALÁRIO BASE 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM. 

05 40 HORAS Ensino Médio, Curso 

Técnico em 

Enfermagem e registro 

no conselho de classe e 

experiência na área. 

Desempenhar atividades técnicas em enfermagem em 

hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros 

estabelecimentos de assistência à saúde e domicílios. 

Atuar em unidades básicas de saúde, imunização, 

laboratórios, terapia, pediatria, obstetrícia, saúde 

ocupacional e outras áreas; prestar assistências aos 

pacientes zelando pelo seu conforto e bem-estar. 

Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança. Realizar registros e 

elaborar relatórios técnicos; comunicar-se com 

pacientes e familiares e com equipe de saúde. Executar 

outras atividades compatíveis com as necessidades, 

que venham a ser solicitadas por seus superiores. 

R$ 1.302,00¹ 

 

 

NIVEL SUPERIOR 

CARGO VAGAS CARGA 

HORARIA 

QUALIFICAÇÃO 

EXIGIDA 

ATRIBUIÇOES DO CARGO SALÁRIO BASE 

ASSISTENTE SOCIAL 01 30 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da 

cultura institucional reconhecida em sua missão, visão 

e valores; realizar atividades de planejamento, 

supervisão, coordenação, orientação, execução e 

R$ 1.458,63 
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Experiência na área da 

saúde e hospitalar. 

avaliação de trabalhos relacionados com o 

desenvolvimento e acompanhamento de pacientes, 

acompanhantes e familiares em seus aspectos sociais. 

Acompanhar, orientar e encaminhar os mesmos para 

análise de questões sociais correlacionadas à situação 

de internação hospitalar, utilizando instrumental 

técnico adequado às diversas abordagens; Articular 

com a rede socioassistencial os encaminhamentos 

necessários em âmbito institucional; Aplicar pesquisa 

de satisfação junto ao usuário; Atuar em parceria com 

a ouvidoria na garantia de uma gestão institucional 

participativa; Monitorizar e analisar os resultados 

assistenciais estratégicos institucionais de 

responsabilidade do serviço social; Participar na 

elaboração e fortalecimento das políticas de segurança 

do paciente na instituição; Participar e colaborar com 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo 

com as necessidades institucionais. Realizar visitas a 

usuários que requerem algum benefício junto a 

secretaria de saúde, assim como elaborar e emitir 

pareceres socioeconômicos para orientações e 

comprovação da situação social do requerente. 

BIOMÉDICO 02 40 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Análises Clínicas (realizar análises, assumir a 

responsabilidade técnica e firmar os respectivos 

laudos). Banco de Sangue (realizar todas as tarefas, 

com exclusão, apenas de transfusão). Citologia 

Oncótica (citologia esfoliativa); realizar práticas 

laboratoriais assistenciais relacionadas ao diagnóstico 

molecular das doenças genéticas humanas. Executar 

diferentes técnicas de biologia molecular. Executar 

análises e implementação de novas tecnologias e 

avaliação dos resultados, de forma a integrar as 

atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à 

R$ 1.823,28 
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equipe multidisciplinar do Laboratório sob 

determinação da chefia imediata. 

DENTISTA PSF 02 40 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Atuar junto aos programas de saúde mantidos pelo 

município, entre eles o Consultório Odontológico 

Móvel e os demais destinados a atenção básica de 

saúde, realizando os procedimentos definidos por 

programas, além de promover atendimentos 

emergenciais; executar as ações de assistência 

integral, aliando a atuação clínica a saúde coletiva; 

coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e 

prevenção em saúde bucal; capacitar as equipes de 

saúde da família no que se refere as ações educativas 

e preventivas em saúde bucal e supervisionar o 

trabalho  efetuado pelos agentes auxiliares; emitir 

laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; atuar, ainda, em outras atividades 

correlatas. Diagnosticar e tratar afecções da boca, 

dentes e região maxilofacial, utilizando processos 

clínicos, a fim de promover e recuperar a saúde bucal 

e geral; orientar o usuário sobre o tratamento 

realizado; executar as ordens de serviço emanadas nos 

níveis superiores, propondo adaptações, quando 

necessário, conforme características locais; observar e 

responsabilizar-se pelas normas de segurança, 

cuidando para que sua saúde, bem como da equipe e a 

do usuário não sejam postas em risco; participar de 

levantamento epidemiológico de odontologia 

sanitária, quando solicitado, cumprir e fazer cumprir, 

pelo seu pessoal imediato, as normas, instruções e 

rotinas de trabalho; . Executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da 

função.  

R$3.389,15 
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DENTISTA CEO II 

ENDODONTIA 

01 20 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, utilizando processos clínicos, a fim de 

promover e recuperar a saúde bucal e geral; atuar junto 

aos programas de saúde mantido pelo município, entre 

eles os destinados a serviço especializados, realizando 

os procedimentos definidos por programas, realizar 

todos os procedimentos odontológicos inerentes à sua 

área de especialização e supervisionar o trabalho 

efetuado pelos agentes auxiliares; emitir laudos, 

pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; atuar, ainda, em outras atividades 

correlatas; Orientar o usuário sobre o tratamento 

realizado; executar as ordens de serviço emanadas nos 

níveis superiores, propondo adaptações, quando 

necessário, conforme características locais; observar e 

responsabilizar-se pelas normas de segurança, 

cuidando para que sua saúde, bem como da equipe e a 

do usuário não sejam postas em risco; cumprir e fazer 

cumprir, pelo seu pessoal imediato, as normas, 

instruções e rotinas de trabalho;. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função.  

R$ 1.870,82 

DENTISTA CEO II  

ODONTOPEDIATRIA E 

PNE 

 

01 20 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, utilizando processos clínicos, a fim de 

promover e recuperar a saúde bucal e geral; atuar junto 

aos programas de saúde mantido pelo município, entre 

eles os destinados a serviço especializados, realizando 

os procedimentos definidos por programas, realizar 

todos os procedimentos odontológicos inerentes à sua 

área de especialização e supervisionar o trabalho 

efetuado pelos agentes auxiliares; emitir laudos, 

pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; atuar, ainda, em outras atividades 

R$ 1.870,82 
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correlatas; Orientar o usuário sobre o tratamento 

realizado; executar as ordens de serviço emanadas nos 

níveis superiores, propondo adaptações, quando 

necessário, conforme características locais; observar e 

responsabilizar-se pelas normas de segurança, 

cuidando para que sua saúde, bem como da equipe e a 

do usuário não sejam postas em risco; cumprir e fazer 

cumprir, pelo seu pessoal imediato, as normas, 

instruções e rotinas de trabalho;. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função. 

DENTISTA CEO II 

PERIODONTIA 

01 20 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, utilizando processos clínicos, a fim de 

promover e recuperar a saúde bucal e geral; atuar junto 

aos programas de saúde mantido pelo município, entre 

eles os destinados a serviço especializados, realizando 

os procedimentos definidos por programas, realizar 

todos os procedimentos odontológicos inerentes à sua 

área de especialização e supervisionar o trabalho 

efetuado pelos agentes auxiliares; emitir laudos, 

pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; atuar, ainda, em outras atividades 

correlatas; Orientar o usuário sobre o tratamento 

realizado; executar as ordens de serviço emanadas nos 

níveis superiores, propondo adaptações, quando 

necessário, conforme características locais; observar e 

responsabilizar-se pelas normas de segurança, 

cuidando para que sua saúde, bem como da equipe e a 

do usuário não sejam postas em risco; cumprir e fazer 

cumprir, pelo seu pessoal imediato, as normas, 

instruções e rotinas de trabalho;. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função. 

R$ 1.870,82 
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DENTISTA CEO II 

CIRURGIÃO 

01 20 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, utilizando processos clínicos, a fim de 

promover e recuperar a saúde bucal e geral; atuar junto 

aos programas de saúde mantido pelo município, entre 

eles os destinados a serviço especializados, realizando 

os procedimentos definidos por programas, realizar 

todos os procedimentos odontológicos inerentes à sua 

área de especialização e supervisionar o trabalho 

efetuado pelos agentes auxiliares; emitir laudos, 

pareceres e atestados sobre assuntos de sua 

competência; atuar, ainda, em outras atividades 

correlatas; Orientar o usuário sobre o tratamento 

realizado; executar as ordens de serviço emanadas nos 

níveis superiores, propondo adaptações, quando 

necessário, conforme características locais; observar e 

responsabilizar-se pelas normas de segurança, 

cuidando para que sua saúde, bem como da equipe e a 

do usuário não sejam postas em risco; cumprir e fazer 

cumprir, pelo seu pessoal imediato, as normas, 

instruções e rotinas de trabalho;. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função. 

R$ 1.870,82 

ENFERMEIRO PSF 03 40 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Realizar cuidados diretos de enfermagem fazendo a 

indicação para a continuidade da assistência prestada; 

realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 

complementares, prescrever/transcrever medicações, 

conforme protocolos estabelecidos nos Programas do 

Ministério da Saúde e as Disposições legais da 

profissão; executar as ações de assistência integral em 

todas as fases do ciclo de vida: criança. Adolescente, 

mulher, adultos e idosos; No nível de sua competência, 

executar assistência básica e ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em 

R$ 2.795,70 
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diferentes ambientes, quando necessário, no 

domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas 

prioritárias de intervenção na Atenção Básica, aliar a 

atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar 

e coordenar a criação de grupos de patologias 

específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de 

saúde mental, etc.; Supervisionar e coordenar ações 

para capacitação doa Agentes Comunitário de Saúde e 

de auxiliares de enfermagem, com vistas ao 

desempenho de suas funções; desenvolver atividade 

de planejamento, direção, coordenação, 

assessoramento e execução de programas de saúde. 

Executar outras tarefas correlatas. 

FARMACÊUTICO 01 30 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Desenvolver serviços de farmácia, respondendo pela 

direção técnica da farmácia ou drogaria, executar 

todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia; 

prestar esclarecimento quanto ao modo de utilização 

de medicamentos, manter os medicamentos e 

substâncias medicamentosas em bom estado de 

conservação, de modo a serem fornecidas nas devidas 

condições de pureza e eficiência, promover que na 

farmácia sejam garantidos boas condições de higiene 

e segurança, entre outras atividades compatíveis com 

as atribuições de seu cargo. 

R$ 1.980,00 

FISIOTERAPEUTA 03 20 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Promover ações profissionais, de alcance individual 

e/ou coletivo, preventivas a intercorrência de 

processos cinesiopatológicos; Prescrever a prática de 

procedimentos cinesiológicos compensatórios as 

atividades laborais e do cotidiano, sempre que 

diagnosticar sua necessidade; Identificar, avaliar e 

observar os fatores ambientais que possam constituir 

risco à saúde funcional do trabalhador, em qualquer 

fase do processo produtivo, alertando sobre sua 

R$ 1.597,23 
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existência e possíveis consequências; Realizar a 

análise biomecânica da atividade produtiva do 

trabalhador, considerando as diferentes exigências das 

tarefas nos seus esforços estáticos e dinâmicos 

Realizar interpretar e elaborar laudos de exames 

biofotogramétricos, quando indicados para fins 

diagnósticos; Analisar e qualificar as demandas 

observadas através de estudos ergonômicos aplicados, 

para assegurar a melhor interação entre o trabalhador 

e a sua atividade, considerando a capacidade humana 

e suas limitações, fundamentado na observação das 

condições biomecânicas, fisiológicas cinesiológicas 

funcionais; Elaborar relatório de análise ergonômica, 

estabelecer nexo causal para os distúrbios 

cinesiológicos funcionais e construir parecer técnico 

especializado em ergonomia. . Executar outras 

atividades compatíveis com as necessidades, que 

venham a ser solicitadas por seus superiores. 

FONOAUDIÓLOGO 01 20 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Avaliar as deficiências do paciente, através de técnicas 

apropriadas, para estabelecer o plano de treinamento 

ou terapêutico. Programar, desenvolver e 

supervisionar o treinamento fonatório e auditivo, 

orientando e fazendo demonstração da respiração 

funcional. Assessorar autoridades superiores, 

preparando informes e documentos, a fim de subsidiar 

a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres 

e outros. Opinar quanto às possibilidades fonatórias e 

auditivas do indivíduo, para possibilitar a seleção 

profissional ou escolar. Encaminhar o paciente ao 

especialista, orientando este, e fornecendo-lhe 

indicações, para solicitar parecer quanto ao 

melhoramento ou possibilidade de reabilitação. Emitir 

parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à 

R$ 1.400,00 
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praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, 

elaborando relatórios para completar o diagnóstico. 

MÉDICO PSF 02 40 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

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, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações 

etc); realizar atividades de demanda espontânea e 

programada em organização e execução clínica 

médica, pediatria, ginecológica-obstetrícia, 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 local, 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. 

R$ 8.134,19 

PSICÓLOGO 03 30 HORAS Nível Superior 

Completo. Registro no 

Conselho da Classe. 

Experiência na área. 

Desenvolver programas de ajustamento psicossocial 

no contexto organizacional. Traçar perfil psicológico. 

Desenvolver métodos e técnicas de psicologia 

organizacional. Coordenar e orientar os trabalhos de 

levantamento de dados científicos relativos ao 

comportamento humano e ao mecanismo psíquico. 

Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros 

profissionais, na ajuda aos inadaptados. Realizar 

entrevistas complementares. Propor soluções 

convenientes para os problemas de desajuste escolar, 

R$ 1.800,00 
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profissional e social. Colaborar no planejamento de 

programas de educação, inclusive a sanitária e na 

avaliação de seus resultados. Atender a portadores de 

deficiência mental e sensorial ou portadores de 

desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os às 

escolas ou classes especiais. Emitir pareceres sobre 

matéria de sua especialidade. Orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 

auxiliares. Desenvolver, aplicar e manter atualizados 

programas nas áreas de treinamento, recrutamento e 

seleção de pessoal e de avaliação de desempenho. 

Executar outras atividades compatíveis com as 

especificadas e com sua especialidade, que venham a 

ser solicitadas por seus superiores. 

 

 


