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Ofício n° 006/2018 
 
 
A 
 
Prefeitura Municipal de Simões Filho (Ba). 
 
Att.: Secretaria Municipal de Saúde 
        Sra. Maria Betânia Lessa Pinto 
 
 
 
Assunto: Seleção de profissionais através de análise curricular. 
 
 
   

Com intuito de selecionar profissionais da área de saúde para prestação de serviços, a Cooperativa de Saúde 

COONECTAR SERVIÇOS, vem solicitar aos interessados o envio dos seguintes documentos abaixo no endereço: 

Avenida Washington Luiz, n° 223, Shopping Gabriela, Sala 16, 1º Andar, Centro, Simões Filho das 08:00hs às 

12:00hs e das 13:00hs às 17:00hs, afim de selecionar profissionais qualificados para o preenchimento das vagas e 

qualificações em anexo. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: (02 cópias e 02 fotos 3x4) 
 

 Curriculum Vitae (Atualizado); 
 Certificado de Cursos, capacitações, conferências e seminários na vaga pretendida; 
 Atestado de Antecedentes criminais (após 30 dias); 
 Carteira do Conselho Regional de Classe; 
 Diploma de conclusão de Curso; 
 Título de Especialidade; 
 Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Classe; 
 Comprovante de Título de Eleitor;  
 Comprovante de Residência;  
 Comprovante do PIS;  
 Comprovante da Carteira de Identidade (RG); 
 Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
 Comprovante de CPF; 
 Para Condutor Socorrista: Carteira Nacional de Habilitação, categoria D há pelo menos 01 ano; 

Curso de Capacitação – HAOC + BLS – Suporte Básico de Vida; 
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Os documentos deverão ser enviados a partir de 02/05/2018 até o dia 15/05/2018. Maiores esclarecimentos, 

favor entrar em contato através do número (71) 3341-3075, setor RH, Responsável: Caroline Costa 

 
 

ANEXO I 
RELAÇÃO DE VAGAS 

 

ITEM LOCAL SERVIÇOS 
QTD 

PROFISSIONAIS 
QTD 

PLANTÕES 
CARGA 

HORARIA 
UNIDADE 

1 

PSF 

SERVIÇOS MEDICOS DE PSF 17   40 HS SEMANAL 

2 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PSF/PACS 29   40 HS SEMANAL 

3 SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 21   40 HS SEMANAL 

4 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 21   40 HS SEMANAL 

5 SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM  42   40 HS SEMANAL 

6 

SAMU 

SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS INTERVENCIONISTA   31 24 HS PLANTÃO 

7 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM   31 24 HS PLANTÃO 

8 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS DE ENFERMAGEM   62 24 HS PLANTÃO 

9 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE CONDUTOR SOCORRISTA   93 24 HS PLANTÃO 

10 

MELHOR EM CASA 

SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL 2   20 HS SEMANAL 

11 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 2   20 HS SEMANAL 

12 SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM 1   30 HS SEMANAL 

13 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO 1   30 HS SEMANAL 

14 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA 1   30 HS SEMANAL 

15 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 1   30 HS SEMANAL 

16 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1   30 HS SEMANAL 

17 

AMBULATORIO DE 
ESPECIALIDADES  

SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL 4   20 HS SEMANAL 

18 SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA 1   20 HS SEMANAL 

19 SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA 1   20 HS SEMANAL 

20 SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO 2   20 HS SEMANAL 

21 SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA 1   20 HS SEMANAL 

22 SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA 3   20 HS SEMANAL 

23 SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA 1   20 HS SEMANAL 

24 SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA 1   20 HS SEMANAL 

25 SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA 1   20 HS SEMANAL 

26 SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA 3   20 HS SEMANAL 
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27 SERVIÇOS DE FARMÁCIA 1   30 HS SEMANAL 

28 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 2   30 HS SEMANAL 

29 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 20   30 HS SEMANAL 

30 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 1   30 HS SEMANAL 

31 

UPA 

SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS EMERGENCISTA   124 24 HS PLANTÃO 

32 SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS ORTOPEDISTA   31 12 HS PLANTÃO 

33 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM   67 24 HS PLANTÃO 

34 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS DE ENFERMAGEM   155 24 HS PLANTÃO 

35 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS DE RADIOLOGIA   31 24 HS PLANTÃO 

36 SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS DE LABORATORIO   31 24 HS PLANTÃO 

37 

NASF 

SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO 2   30 HS SEMANAL 

38 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 2   30 HS SEMANAL 

39 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 2   30 HS SEMANAL 

40 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2   30 HS SEMANAL 

41 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FISICA 2   30 HS SEMANAL 

42 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA 2   30 HS SEMANAL 

43 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 2   30 HS SEMANAL 

44 

CAPS II 

SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA 1   30 h SEMANAL 

45 SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL 1   
30 h SEMANAL 

46 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 1   30 h SEMANAL 

47 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 1   30 h SEMANAL 

48 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 1   30 h SEMANAL 

49 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1   30 h SEMANAL 

50 SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 1   30 h SEMANAL 

51 SERVIÇOS TECNICOS NIVEL MEDIO 3   30 h SEMANAL 

52 SERVIÇOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM 3   40 h SEMANAL 
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES E ESPECÍFICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DOS PROFISSIONAIS 

 
 
 

SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL 
 
• Formação superior em curso de medicina devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, 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 domicilio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.); 
• Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecologia 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 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; 
• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF 
 
 
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 
 
• Formação superior em curso de enfermagem devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Desenvolver ações em parceria com as demais coordenações e áreas técnicas da SEMUSA a fim de fortalecer as ações 
da Atenção Básica; 
• Planejar e supervisionar a execução das estratégias de expansão e fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família - 
ESF no Município; 
• Elaborar relatórios periódicos e análise das metas programadas, bem como a divulgação dos resultados obtidos a fim de 
propor e/ou fortalecer as estratégias utilizadas; 
• Estabelecer, em articulação com a Gestão Municipal sobre as Políticas de Saúde os Indicadores da Atenção Básica a 
serem pactuados pela SEMUSA com as outras esferas de governo assim como acompanhar e supervisionar o desempenho 
das ESF a fim de garantir o seu cumprimento; 
• Participar de reuniões junto ao Conselho Municipal de Saúde - CMS representando a SEMUSA administrativamente e 
tecnicamente em assuntos relativos à Atenção Básica; 
• Elaborar, acompanhar e apoiar a execução de projetos e eventos que possam fomentar a qualidade das ações da 
Atenção Básica. 
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SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA  
 

• Formação superior em curso de Odontologia devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• 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. 
 

 
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO  

 
• Formação nível médio completo + curso técnico na área de Auxiliar de Consultório Dentário devidamente registrado no 
Conselho Regional da Classe; 
• Preparar o usuário para atendimento; 
• Auxiliar no atendimento ao usuário; 
• Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 
• Instrumentalizar o CD ou THD durante a realização de procedimentos clínicos; 
• Manipular materiais de uso odontológico; 
• Promover isolamento do campo operatório; 
• Selecionar moldeiras e confeccionar modelos em gesso; 
• Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento 
local e protocolos de atenção à saúde; 
• Agendar consultas; 
• Preencher fichas clínicas e manter o arquivo e o fichário em ordem; 
• Participar do gerenciamento de insumos; 
• Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
• Proceder à lavagem, desinfecção e esterilização de instrumentais e equipamentos utilizados. 
 

 
SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 

• Formação nível médio completo + curso técnico na área de Técnico de Enfermagem devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe + BLS; 
• Ministração de medicamentos ou tratamentos aos pacientes; 
• Efetuar coleta de material dos pacientes para realização de exames, conforme determinação médica; 
• Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar 
curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Orientar os 
consulentes em assuntos de sua competência; 
• Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e 
intervenções cirúrgicas; 
• Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme 
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instruções recebidas; 
• Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; 
• Para os serviços utilizado no SAMU o profissional deverá possuir suporte Básico de Vida: Certificado emitido por 
instituição médico/hospitalar de treinamento ou de ensino, com carga mínima de 08 horas + Curso de capacitação - HAOC + 
Curso de atualização na área de urgência/emergência com carga horária igual ou maior que 30 horas no qual o certificado 
deverá ser emitido por instituição médico/hospitalar de treinamento ou de ensino, com carga mínima de 30 horas; 
 
 

SERVIÇOS DE CONDUTOR SOCORRISTA 
 

• Formação nível médio completo + Carteira Nacional de Habilitação, categoria D há pelo menos 01 ano; 
• Curso de condução de Emergência (CVE) + Curso de capacitação  - HAOC + BLS – Suporte Básico de Vida: Certificado 
emitido por instituição médico/hospitalar de treinamento ou de ensino, com carga mínima de 08 horas; 
• Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; 
• Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 
• Conhecer a malha viária local;  
• Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;  
• Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;  
• Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de 
saúde;  
• Participar das reuniões convocadas pela direção;  
• Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica;  
 

 
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO  

 
• Formação superior em curso de Nutrição devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Diagnóstico de saúde, com ênfase em características relacionadas aos aspectos de nutrição e dietética da área 
geográfica de abrangência do programa da Saúde da Família, para fins de priorização das ações; Planejamento em saúde 
pública, incluindo objetivos a curto e longo prazo em relação aos programas integrados de saúde;  
• Afirmação do profissional junto a equipes de trabalhos em Saúde Pública;  
• Participação efetiva no Programa Suplementação de Ferro juntamente com as Unidades de Saúde da Família;  
• Participação em atividades de grupos informativos, operativos e de vivência com público-alvo específico das Unidades de 
Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saúde;  
• Atuação ativa no desenvolvimento do Programa Hiperdia;  
• Ações domiciliares de acordo com o levantamento das necessidades de atuação in locu, identificadas pelos profissionais 
das Equipes de Saúde da Família de referência, bem como às famílias identificadas com de risco nutricional; 
• Atendimentos individuais, no domicílio;  
• Desenvolvimento de ações e parceria com as Associações de moradores dos bairros para a implementação de Hortas 
Comunitárias e desenvolvimento de programas de educação alimentar e nutricional;  
• Parceria com escolas municipais e estaduais para desenvolvimento de ações conjuntas de Educação para a saúde com 
enfoque em Nutrição e Hábitos Alimentares como resultantes de saúde; Programas de reeducação alimentar individual e em 
grupo;  
• Ações individuais e coletivas com enfoque para a prevenção do alcoolismo, do tabagismo e do uso de drogas; 
Acompanhamento individual e coletivo de alcoolistas, tabagistas e dependentes químicos. 
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SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA 
 

• Formação superior em curso de Fonoaudiologia devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Diagnosticar os distúrbios de comunicação da área da Atenção Básica, para priorização das ações; 
• Diagnóstico precoce e intervenção desde bebês recém – nascidos até a 3ª idade, dentro dos diferentes distúrbios da fala, 
voz, audição e linguagem; 
• Atuação criativa, curiosa, versátil com exploração de habilidades manuais, atividade de pesquisa, postura, postura 
profissional, dinamismo e flexibilidade;  
• Intervenções diretas na comunidade, me escolas, creches e nas UBS de forma individualizada; 
• Estruturar a atuação em suas respectivas especialidades e demanda populacional; Aplicações educacionais, estéticas e 
terapêuticas relacionadas mais intimamente com a Psicologia, a Linguística, a Medicina e a Física Acústica; 
• Atuações específicas no âmbito da prevenção e assistência na gagueira, dislexia, alfabetização, comunicação do 
deficiente auditivo, afasia, entre outros agravantes; Atuações domiciliares, através de visitas às famílias identificadas pelos 
profissionais das Estratégias de Saúde da Família; 
• Ações e parceira com Instituição de Ensino;  
• Identificação dos indicadores de saúde para avaliação da consecução das metas que se deseja aferir;  
• Análise do sistema de saúde para conhecimento da rede de saúde, necessidades locais, capacidade instalada, oferta e 
demanda de serviços, estrutura física, equipamentos, profissionais disponíveis, forma de organização da atenção à saúde 
(básica, média e alta complexidade), produção, resultados em termos de acesso etc. 
 

 
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 
 

• Formação superior em curso de Fisioterapia devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Realizar procedimentos de terapia em pacientes junto às unidade de saúde do Município ou locais indicados pela 
Secretaria Municipal de Saúde;   
• Realizar atividades educativas e preventivas, individuais e coletivas, procedimentos domiciliares e em hospitais.  
• Participar das ações do programa ESF-Estratégias de Saúde da Família e todas as demais ações e procedimento 
atinentes à profissão. 
• 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 exame referente a serviço de fisioterapia;  
• Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e 
programas especiais de saúde pública. 

 
 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

• Formação superior em curso de Serviço Social devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais; 
• Participar do planejamento e gestão das políticas sociais; 
• Coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade;  
• Elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas específicas de idosos, mulheres e associações 
comunitárias entre outros segmentos;  



 

8 
 

• Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo a saúde pública, higiene, 
saneamento, educação e assistência social; Coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os 
indicadores sociais, promovendo o diagnóstico social do Município;  
• Realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e benefícios, e de emissão de laudos 
técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais;  
• Organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos usuários nas unidades de 
assistência social da Prefeitura; Promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de Proteção e Inclusão 
Social, com vistas ao atendimento integral;  
• Realizar visita domiciliar (V.D) sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade 
biopsicossocial à qual está inserido o indivíduo; Motivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos 
desenvolvidos pela Prefeitura;  
• Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviço sócioassistencial, desenvolvendo atividades 
de caráter educativo ou receptivo para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos usuários das 
políticas públicas;  
• Orientar os usuários inclusive aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por 
diminuição da capacidade de trabalho, orientando-os sobre suas relações empregatícias;  
• Estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do trabalho;  
• Prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou defesa de direitos 
junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais; 
• Realizar visitas domiciliares para constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado por motivo de 
doença; 
 
 

 
SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Endocrinologia devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
•  Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; 
• Organizar, e atuar e fomentar políticas de saúde pública em epidemiologia, mecanismos de ação hormonal, doenças 
hipotalâmicas, hipopituarismo, adenoma hipofisários, avaliação funcional da tireoide e suas patologias feocromocitoma, 
hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento humano, puberdade normal e patológica, alterações 
glicêmicas, dislipidemias, metabolismo do cálcio, desordens das glândulas paratireoides; doenças do metabolismo ósseo, 
osteoporose, neoplasia endócrina múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios da tireoide, hirsutismo, obesidade, distúrbios gonadais, 
etc.;  
• Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
 

SERVIÇOS MÉDICOS DE PNEUMOLOGIA 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Pneumologia devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• Prestar assistência médica em pneumologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e 
executando tarefas afins; 
• Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; 
• Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; 
• Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar 
o diagnóstico; 
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• Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica; 
• Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução 
da doença; 
• Prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  
• Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; 
• Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; 
• Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa;   
• Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 
consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
• Respeitar a ética médica; 
• Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que 
atua e demais campos da administração municipal; 
• Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; 
• Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 
• Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
 

SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Medicina do Trabalho devidamente registrado no 
Conselho Regional da Classe; 
• Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipóteses diagnósticas, solicitar exames complementares, 
interpretar dados de exame clínico e complementares, diagnosticar estado de saúde dos agentes públicos, discutir 
diagnóstico, prognóstico e tratamento com clientes, responsáveis e familiares; 
• Planejar e prescrever tratamento aos agentes públicos, praticar intervenções, receitar medicamentos e fitoterápicos.  
• Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos servidores em especial daqueles 
expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais.  
• Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de 
vetores.  
• Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas higiênico- dietéticas e ministrar tratamentos 
preventivos.  
• Realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da Instituição para mudança de atividade 
do servidor.  
• Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde do 
trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros.  
• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão.  
• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.  
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.  
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 
 

 
SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Cardiologia devidamente registrado no Conselho 
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Regional da Classe; 
• Além das previstas para o exercício profissional da medicina, são atribuições específicas do médico cardiologista; 
• Ministrar atendimento médico à portadores de doenças cardiovasculares; 
• Interpretar exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia; 
• Realizar estudos e investigações no campo cardiológico; 
• Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas, prescrever tratamento médico, 
participar de juntas médicas; 
• Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas; 
• Prescrever tratamento médico, participar de juntas médicas, participar de programas voltados para a saúde pública; 
• Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; 
• Manter prontuário médico organizado e atualizado; 
• Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; comunicar ao seu superior imediato 
qualquer irregularidade; 
• Realizar exames cardiológicos de: teste ergométrico e ecocardiograma. 
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 
SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA 

 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Pediatria devidamente registrado no Conselho Regional 
da Classe; 
• Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos 
específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém- nascido, avaliar-lhe as condições 
de saúde e estabelecer diagnóstico; 
• Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a 
alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; 
• Estabelecer o plano médico- terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para 
solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, 
coqueluche e outras doenças; 
• Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e 
acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; 
• Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os 
aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; 
• Atender a urgências/emergências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas em pediatria; Participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
 

SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA    
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Oftalmologia devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe;  
• Realizar atendimento na área de oftalmologia; 
• Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
• Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
• Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão; 
• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 
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convocado. 
• Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
• Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria 
de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
• Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; 
• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença; 
• Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; 
• Efetuar a notificação compulsória de doenças; 
• Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a 
doença e o tratamento a ser realizado; 
• Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; 
• Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
• Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores 
de risco que favorecem enfermidades; 
• Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; 
• Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 
• Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das 
ações em saúde implementadas por equipe; 
• Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais; 
• Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;  
• Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, 
observando a sua correta utilização; 
• Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; 
• Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 
• Realizar outras atribuições afins. 
 

 
SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Ginecologia devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia; 
• Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
• Realizar atendimentos, exames, coletas de biopsias diagnóstico, terapêutica e acompanhamentos de pacientes, bem 
como executar outras atividades que por, sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à 
área. 

 
 
SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Ultrassonografia devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• Realização, diagnóstico e emissão de laudos de exames ultrassonográficos gerais, e específicos (como básica e 
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superficial), empregando técnicas específicas da medicina a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da 
saúde; 
• Realizar exames de ultrassonografia de órgão e estruturas superficiais (partes moles). 
 
 
 

SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA 
 

• Formação superior em curso de Medicina com especialização em Psiquiatria devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• Atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, orientações e encaminhamentos; 
•  Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativas como técnicas;  
• Atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, orientações e encaminhamentos; 
• Atendimento em grupos (grupo de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo operativo, entre outros);  
• Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;  
• Visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações no sentido de prestar 
assistência e reinserção social;  
• Atendimento à família; Atividades comunitárias enfocando a integração do usuário na comunidade;  
• Atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social;  
• Atendimento de desintoxicação;  
• Desenvolvimento de ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça;  
• Participar de atividades de apoio matricial. 
 
 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 
 

• Formação superior em curso de Psicologia devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
• Diagnóstico de saúde mental da área geográfica de abrangência do programa da Saúde da Família para priorização das 
ações;  
• Traçar estratégias para o alcance de melhoria dos indicadores de saúde, especialmente de saúde mental, a partir das 
características da população identificadas a partir do diagnóstico; 
• Desenvolvimento de grupos com ações para promoção da saúde, prevenção e reabilitação; formação de grupos 
terapêuticos;  
• Atendimentos familiares e individuais aos usuários referenciados pelas Unidades de Saúde da Família;  
• Realização de atividades de educação em saúde para grupos e individuais, com valorização da temática de Saúde 
Mental;  
• Fortalecimento dos mecanismos de referência e contrarreferências entre o NASF, as Unidades de Saúde da Família, 
CAPS e Hospital Psiquiátrico;  
• Acompanhamento de pacientes portadores de doenças mentais na comunidade, objetivando entre outras ações a 
desospitalização e favorecendo a reinserção social;  
• Supervisão e acompanhamento às Equipes de Saúde da Família com ênfase em ações de saúde mental que visam 
oferecer cuidados e atenção especial aos profissionais “Cuidando de quem cuida”;  
• Desenvolvimento de ações de Educação Continuada com as Equipes de Saúde da Família de referência com estimulo à 
realização da escuta terapêutica, atendimento em grupo e estimulo ao relacionamento interpessoal;  
• Desenvolvimento de ações interdisciplinares, que visam a desmedicalização da população, envolvendo especialmente o 
profissional farmacêutico e o terapeuta ocupacional;  
• Favorecer a formação de grupos de vivências na comunidade;  
• Ações individuais e coletivas com enfoque para a prevenção do alcoolismo, do tabagismo e do uso de drogas;  
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• Acompanhamento individual e coletivo de alcoolistas, tabagistas e dependentes químicos. 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA 
 

• Formação nível médio completo + curso técnico na área de Técnico em Radiologia devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• No setor de diagnóstico por imagem, realizar procedimentos para aquisição de imagens através da operação de 
equipamentos específicos; 
• Coordenar e gerenciar equipes e processos de trabalho nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; 
• Elaborar e coordenar a execução do plano de gerenciamento de resíduos de saúde na Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem;  
• Estimular, promover e desenvolver à pesquisa científica inter e multidisciplinar;  
• Realizar supervisão de proteção radiológica em instalações e ambientes; 
 
 

SERVIÇOS TECNICOS DE LABORATORIO 
 

• Formação nível médio completo + curso técnico na área de Técnico de Laboratório devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• Realização de coleta sanguínea venosa, arterial, capilar; 
• Realizar identificação de causas de erro de coleta sanguínea;  
• Manipular anticoagulantes usados em laboratório de análises clínicas;  
• Executar a concentração e preparação de corantes reagentes;  
• Usar técnicas de coloração;  
• Preparação de méis básicos de cultura utilizando em bacteriologia;  
• Execução do exame de urina;  
• Preparação e execução de exames parasitológicos;  
• Execução de exames básicos de dosagens químicas, hematológicas, imunológicas; 
• Cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor;  
• Realizar outras tarefas afins compatíveis. 
 

 
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FISICA 
 

• Formação superior em curso de Educação Física devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
•  Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; 
• Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à 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 na 
comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;  
• Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes 
PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
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aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;  
• Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os 
diversos setores da administração pública;  
• Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e 
combate à violência;  
• Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais, em conjunto com as Equipes do PSF;  
• Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitador monitores no 
desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais;  
• Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade;  
• Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF 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 e outras atividades inerente à função. 
 

 
SERVIÇOS DE FARMACIA 
 

• Formação superior em curso de Farmácia devidamente registrado no Conselho Regional da Classe; 
•  Coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas a análises clínicas, desenvolvendo pesquisas, programas, 
bem como, promovendo eventos de controle epidemiológico que dizem respeito à saúde pública; 
• Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que 
atua e demais campos da administração municipal;   
• Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente;  
• Primar pela qualidade dos serviços executados e supervisionar as farmácias internas das Unidades Básicas de Saúde 
assim como realizar mensalmente seu abastecimento;  
• Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público;  
• Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 
• Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
• Gerenciamento do Sistema Logístico de Controle de Medicamento; 
• Controle e distribuição de medicação para as Unidades de saúde; 
• Orçamento de material de laboratório não distribuído pelo almoxarifado; 
• Capacitação para profissionais de saúde. 
 
 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 
 

• Formação superior em curso de Enfermagem com especialização em Saúde Mental devidamente registrado no Conselho 
Regional da Classe; 
• Desenvolver ações em parceria com as demais coordenações e áreas técnicas do CAPS a fim de fortalecer as ações da 
Atenção Básica; 
• Planejar e supervisionar a execução das estratégias de expansão e fortalecimento da Estratégia de Saúde Mental no 
CAPS no Município;  
• Elaborar relatórios periódicos e análise das metas programadas, bem como a divulgação dos resultados obtidos a fim de 
propor e/ou fortalecer as estratégias utilizadas; 
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• Estabelecer, em articulação com a Gestão Municipal sobre as Políticas de Saúde, os Indicadores da Atenção Básica a 
serem pactuados pelo CAPS com as outras esferas de governo, assim como acompanhar e supervisionar o desempenho 
das CAPS a fim de garantir o seu cumprimento; 
• Participar de reuniões junto ao Conselho Municipal de Saúde – CMS representando o CAPS administrativamente e 
tecnicamente em assuntos relativos à Atenção Básica; 
• Elaborar, acompanhar e apoiar a execução de projetos e eventos que possam fomentar a qualidade das ações do CAPS. 
 
 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

• Formação superior e devidamente registrado no Conselho Regional da Classe nas seguintes categoria: Psicologia, 
Serviço Social, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Pedagogia ou outro categoria necessária ao projeto terapêutico; 
• Desenvolver trabalhos sócio-educativo no CAPS; 
• Realizar atividades pedagógicas voltas para Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;  
• Desenvolver oficinas, aulas e dinâmicas de grupo visando ambientes não-escolares;  
• Intervir de forma coletiva no processo educacional dos pacientes do CAPS, resgatando a auto-estima e o interesse pelos 
estudos;  
• Propiciar um trabalho sócio-educativo para a construção sólida da cidadania;  
• Preparar momentos para conhecer os pacientes por meios de estudos de casos, pesquisas das patologias e dificuldades 
de aprendizagem visando desenvolver um trabalho mais enriquecedor e humanizado. 
 
 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

• Formação nível médio completo; 
• Acolhimento de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CAPS II;   
• Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;  
• Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) vinculados ao CAPS II e fortalecimento de 
vínculos desenvolvidos no território;  
• Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 
• Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;  
• Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede da Atenção Básica; 

 
 
  
 
 
 
 
Salvador, 30 de Abril de 2018. 


