ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE FEIJÓ
EDITAL N.º 005/2017, DE 22 DE OUTUBRO DE 2017
ANEXO I - REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO E
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITOS MÍNIMOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em assistência social, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidas pela
Municipalidade. Coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de
grupos específicos de pessoas, como crianças, adolescentes, migrantes, estudantes de
rede escolar municipal portadores de deficiência, idosos, entre outros. Elaborar,
coordenar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no
mercado de trabalho. Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas
educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação. Organizar
atividades ocupacionais para crianças, adolescentes, idosos e desassistidos sociais.
Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de
habilitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros. Realizar entrevistas
e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios. Promover, por meio de
técnicas próprias entrevistas e palestras. Realizar visitas em domicílios e outros meios,
Realizar a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos
específicos de pessoas. Organizar e manter atualizados referências sobre as
características socioeconômicas dos assistidos nas unidades de assistência social da
Prefeitura. Aconselhar e orientar a população nos centros de referências de assistência
social – CRAS, postos de saúde, escolas, creches municipais, centros comunitários, entre
outras unidades assistências da Prefeitura a fim de solucionar a demanda apresentada.
Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas de serviço social e
demais políticas públicas, desenvolvendo atividades de caráter educativo, recreativo ou
de assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e
familiar dos servidores municipais. Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e
psicossomáticas, identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e
econômicos que interferem no ajustamento funcional e social. Desenvolver outras
atividades correlatas ao cargo. O profissional poderá ser convocado para atender os
programas do Governo Federal.
CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA (ODONTÓLOGO)
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Odontologia, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
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ATRIBUIÇÕES: executar e coordenar trabalhos relativos a diagnósticos e
tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos
clínicos e instrumentos adequados, para prevenir, manter ou recuperar a saúde oral.
Realizar visitas domiciliares e às escolas públicas, realizar consultas, atuar na orientação
preventiva e profilática e outros serviços correlatos, bem como executar outras atividades
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação, Restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a
vitalidade pulpar. Realizar procedimentos cirúrgicos, efetuando remoções parciais ou
totais do tecido pulpar, para conservação do dente. Executar tratamento dos tecidos
periapiciais, fazendo cirurgia ou curetagem apical, para proteger a saúde bucal. Fazer
tratamento biomecânico na luz dos condutores rediculares, empregando instrumentos
especiais e medicamentos para eliminar os germes causadores de processos infeciosos
periapical. Infiltrar medicamentos antissépticos, antibióticos e detergentes no interior dos
condutores infectados, utilizando instrumental próprio, para eliminar o processo
infeccioso. Executar vedamento dos condutos radiculares, servindo-se de material
obturante, para restabelecer a função dos mesmos. Orientar e participar de campanhas
educativas de incentivo à saúde bucal. Orientar na aquisição do material a ser utilizado no
desempenho de sua atividade. Realizar laudos ou perícias solicitadas. Executar outras
tarefas afins
CARGO: FARMARCÊUTICO/BIOQUIMICO
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Farmácia e/ou Bioquímico, devidamente registrado no respectivo conselho de classe,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação com registro.
ATRIBUIÇÕES: Desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas
magistrais e farmacopeicas; assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos,
laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/
ou inspeção de qualidade analise previa, analise de controle e analise fiscal de produtos
que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de
determinar dependência física ou psíquica; órgãos, laboratórios, setores ou
estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem extração purificação, controle de
qualidade, inspeção de qualidade, analise previa, analise de controle e analise fiscal de
insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; depósitos de produtos
farmacêutico de qualquer natureza; farmácia municipal; fiscalização profissional sanitária
e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; direção, assessoramento,
responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em:
órgãos ou laboratórios de analises clinicas ou de saúde pública ou seus departamentos
especializados; órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames
de caráter químico-toxicológico, químicobromatológico, químico-farmacêutico, biológicos,
microbiológicos, fotoquímicos, e sanitários; tratamento e controle de qualidade das águas
de consumo humano, de indústria farmacêutica, de piscinas, praias e balneários, salvo se
necessário um emprego de reações químicas controladas ou operações unitárias; vistoria,
pericia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e
atestados do âmbito das atribuições respectivas; executar tarefas diversas relacionadas
com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a
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analise de toxinas, de substancias de origem animal e vegetal, de matérias
primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e
baseando-se em formulas estabelecidas, para atender a receitas medicas, odontológicas
e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros propósitos: fazer a
manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem, e mistura, utilizando
instrumentos especiais e formulas químicas, para atender a produção de remédios e
outros preparados; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário
medico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar
entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua vende em mapas, guias e livros,
segundo os receituários devidamente preenchidos para atender os dispositivos legais;
analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos,
valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de
cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substancias, valendo-se de
meios biologigênios e outras substancias, valendo-se de meios biológicos, para controlar
sua pureza, qualidade e atividade terapêutica, fazer analises clinicas de exsudatos e
transudatos humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se de
diversas técnicas especificas para complementar o diagnostico de doenças; realizar
estudos, analises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos
especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; proceder a analise legal de
peças anatômicas, substancias suspeitas de estarem envenenadas, de exsudatos e
transudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e
outras, para possibilitar a emissão de laudos técnico periciais; efetuar analise
bromatologica de alimentos valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde publica; fazer
manipulações, analises, estudos de reações e balanceamento de formulas de cosméticos,
utilizando substancias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter
produtos destinados a higiene, proteção e embelezamento; fiscalizar farmácias, drogarias
e industrias químicofarmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas
e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento
da legislação vigente; assessorar autoridades superiores, preparando informes e
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsidio para a
elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; realizar analises
clinicas, seguindo os programas de saúde publica. Atender às normas de segurança e
higiene do trabalho. Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.
CARGO: MÉDICO
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação com registro.
ATRIBUIÇÕES: Realizar atendimento de consultas médicas, ambulatoriais, consulta com
observação, consulta pré-natal, encaminhamento de casos, orientação preventiva e
profilática, compreende o cargo que se destina a prestar assistência médica em postos de
saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, elaborar, executar e avaliar planos,
programas e subprogramas de saúde pública, bem como executar outras atividades que,
por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.
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CARGO: NUTRICIONISTA
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Nutrição, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação com registro.
ATRIBUIÇÕES: Programar serviços e programas de nutrição nos campos educacional,
de saúde pública e outros similares, organizar os cardápios e elaborar dietas, controlar a
estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para
a melhoria protética, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares, planejar e
ministrar cursos de educação alimentar, prestar orientação dietética, responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo, executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão de
Nutricionista.
CARGO: PSICÓLOGO
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Psicologia, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação com registro.
ATRIBUIÇÕES: Atender pessoas portadoras de casos e necessidades especiais, prestar
atendimento a comunidade, com necessidades especiais, relatar aos responsáveis da
saúde do Município, as necessidades de encaminhamento a outros especialistas de
pessoas portadoras de deficiências, atender as crianças das escolas municipais que
necessitarem de atendimentos especiais, desenvolvendo relatórios, apresentar aos
professores e direção diagnostico dos mesmos, avaliar pessoas da comunidade dando
parecer sobre a situação física e mental dos mesmos, avaliar pessoas da comunidade
dando parecer sobre a situação física e mental dos mesmos, atender junto a secretaria da
saúde as necessidades de acompanhamento e avaliação de pacientes do Município.
CARGO: PEDAGOGO
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
de licenciatura plena em pedagogia, com registro no respectivo conselho de classe,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Planejar e ministrar aulas por meio de plano
de cursos e plano de aulas; orientar a aprendizagem, buscando sempre atender aos
avanços da tecnologia educacional, bem como às diretrizes emanadas dos órgãos
competentes, de forma a contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino e para a
participação ativa nas atividades de articulações da escola com as famílias e a
comunidade, em conformidade com a natureza e complexidade do cargo no âmbito dos
ensinos infantil e fundamental, a critério da administração.
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Engenharia Civil, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Analisar e avaliar projetos de obras públicas,
equipamentos e instalações, aquisição de imóveis e aqueles em regime de programação
especial, no que diz respeito a oportunidades, custos, formas e prazos de execução,
aspectos de contratação, adequação e alternativas técnicas; Coordenar atividades
referentes a estudos e projetos de engenharia para instalação de distrito industrial; Manter
por determinação superior, contatos com órgãos da administração federal e estadual,
objetivando a implantação de complexo industrial; Efetuar estudos e emitir parecer técnico
sob forma de sessão de terrenos para instalação de distrito industrial; Projetar e examinar
expedientes relativos a pontes municipais e emitir o respectivo parecer técnico e realizar
estudos para padronização de construção de pontes, quer em estrutura de concreto
armado convencional, protendido, de aço ou de madeira; Prestar apoio técnico as equipes
encarregadas dos mapeamentos para elaboração e execução de mapas rodoviários,
hidroviários, etc.; Controlar a programação e execução de obras de arte; Fiscalizar a
construção de estradas de rodagem; Colaborar na elaboração do orçamento plurianual de
investimentos; Dirigir e fiscalizar a construção de prédios públicos e obras
complementares; Projetar, dirigir e fiscalizar trabalhos de urbanismo e obras municipais;
Estudar, projetar, dirigir e executar a instalações de força motriz, mecânicas e outras que
utilizem energia elétrica; projetar e executar instalações de circuitos eletrônicos; executar
estudos que visem ao controle da poluição ambiental; Fiscalizar a execução de serviços
de engenharia contratados em suas diversas fases, fazendo com que sejam cumpridas as
especificações contratuais; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por equipes auxiliares; Executar outras tarefas de sua atribuição
profissional.
CARGO: ENFERMEIRO
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Enfermagem, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem. Prestar
serviços de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções
próprias. Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados. Ministrar
medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas. Zelar pelo
bem estar físico e psíquico dos pacientes. Preparar o campo operatório e esterilizar o
material. Orientar o isolamento de pacientes. Supervisionar o serviço de higienização dos
pacientes. Orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a
prescrição alimentar. Planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de
enfermagem a clientes de alto e médio risco, enfatizando o autocuidado e participando de
sua alta da instituição de saúde. Acompanhar o desenvolvimento dos programas de
recursos humanos para área de enfermagem. Aplicar terapia, dentro da área de sua
competência, sob controle médico. Prestar primeiros socorros. Aprazar exames de
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laboratórios, de raio X e outros. Aplicar terapia especializada, sob controle
médico. Promover e participar para o estabelecimento de normas e padrões dos serviços
de enfermagem. Participar de programas de educação sanitária e de saúde pública em
geral. Auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil. Participar de programas de
imunização. Realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre trabalho a
ser desenvolvido por equipes auxiliares. Realizar consulta de enfermagem a sadios e a
portadores de doenças prolongadas. Prover e controlar o estoque de medicamentos.
Manter contato com responsáveis por estoques de medicamentos. Manter contato com
responsáveis por unidades médicas e enfermarias para promover a integração do serviço
de enfermagem com os de assistência médica. Participar de inquéritos epidemiológicos.
Participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de
emergência ou de calamidade pública. Realizar e interpretar testes imunodiagnósticos e
auxiliares de diagnósticos. Requisitar exames de rotina para os pacientes em controle de
saúde, com vistas aplicação de medidas preventivas. Colher materiais para exames
laboratoriais. Prestar assessoramento à autoridade em assuntos de sua competência.
Emitir pareceres em matéria de sua especialidade. Orientar, coordenar e supervisionar
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares. Executar outras tarefas afins.
CARGO: FISIOTERAPEURA
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Fisioterapia, fornecido por instituição devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério
da Educação com registro no respectivo conselho de classe.
ATRIBUIÇÕES: Deverá prestar assistência fisioterápica, em níveis de prevenção,
tratamento e recuperação de seqüelas, em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins,
Deverá ainda executar atividades específicas de fisioterapia, no tratamento em entorses,
fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações, circulatórias e enfermidades
nervosas, por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições medicas, planejar
e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente, em função do seu quadro clinico,
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na
execução das tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a
manipulação de aparelhos simples, fazer avaliações fisioterápicas, com vistas a
determinação da capacidade funcional, participar de atividades de caráter profissional,
educativa ou recreativa, organizadas sob controle medico e que tenham por objetivo a
readaptação física ou mental dos incapacitados, responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias a execução das atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
REQUISITOS MINIMOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Fonoaudiologia, devidamente registrado no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação com registro.
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere á área de
comunicação escrita e oral, voz e audição; participar de equipes de diagnóstico,
realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar terapia
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fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e
audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; colaborar em assuntos
fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas
fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas;
dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e
mistos; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de
fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos, privados ou
mistos no campo de audiofonologia; participar de Equipe de Orientação e Planejamento
Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos, dar parecer
fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras
atividades afins.
CARGO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso técnico em Enfermagem,
reconhecido pelo Ministério da Educação, com registro no respectivo conselho de classe.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Acompanhar e executar os serviços de
enfermagem nas unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para
auxiliar no atendimento aos pacientes. Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem.
Desenvolver programas de orientação às gestantes, a portadores de doenças
transmissíveis e outros. Preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e
equipamentos, obedecendo a normas e rotinas preestabelecidas para realização de
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas. Executar quaisquer outras atividades
correlatas à sua função, determinadas pelo conselho de classe e pelo superior imediato
conforme suas atribuições legais.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ASB (antigo ACD)
REQUISITOS BÁSICOS: Certificado de conclusão de curso de nível médio com
habilitação curricular específica de nível técnico em Auxiliar de Saúde Bucal (Lei 11.889
de 24/12/2008), devidamente registrado no Conselho Regional de Odontologia do Estado,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: realizar atividades programadas e de atenção
a demanda espontânea; 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; organizar e executar atividades de
higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento;
auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular materiais de
uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; registrar dados e
participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde
bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do
paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
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desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos
ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de
infecção; participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador; execução de tarefas afins correlatas ao exercício da profissão.
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de Conclusão de Ensino Fundamental Completo e
residir na localidade para a qual se inscreveu, até data da publicação do Edital.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: 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 à prevenção das doenças, de acordo com o
planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas de sua micro-área 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.
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