ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL

EDITAL N.º 003/2017, DE 31 DE MAIO DE 2017

ANEXO IV - REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO E
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em assistência social, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: 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: ENFERMEIRO
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Enfermagem, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: 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
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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 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 maternoinfantil. 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 aos 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: FARMARCÊUTICO/BIOQUIMICO
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Farmácia e/ou Bioquímico, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: 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 clínicas 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
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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 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
bromatológica 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 substâncias, 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: FISIOTERAPEUTA
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Fisioterapia, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Assistência fisioterapêutica, tanto nas
alterações patológicas quanto nas repercussões psíquicas, para isso utiliza recursos
científicos disponíveis. A utilização desses meios tem a finalidade de preservar, manter,
desenvolver ou recuperar a integridade dos órgãos, sistemas ou funções. É de sua
competência realizar avaliação funcional, elaborar o fisiodiagnóstico (diagnóstico dos
distúrbios cinéticos funcionais) com o objetivo de detectar as alterações apresentadas,
prescrever condutas fisioterapêuticas, acompanhar e reavaliar o processo terapêutico no
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paciente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: 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, Zona Rural e Urbana.
CARGO: NUTRICIONISTA
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Nutrição, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Planejamento e avaliação de cardápios para
Unidade de Alimentação e Nutrição. Prevenção e controle das principais doenças
veiculadas por alimentos. Procedimentos de higienização de alimentos em Unidades de
Alimentação e Nutrição. Técnicas de pré-preparo, preparo e distribuição de carnes.
Cereais e leguminosas. Hortaliças e frutas. Sobremesas, sucos e lanches. Procedimentos
de higienização de áreas, equipamentos e utensílios. Principais sistemas de controle da
qualidade sanitária dos alimentos: descrição, planejamento e implementação. Avaliação
da qualidade sanitária dos alimentos: critérios, padrões e especificações. Leis, Decretos e
Portaria importantes que envolvem os produtos e processos no controle higiênicosanitário de alimentos. Recepção e estocagem de gêneros alimentícios e outros materiais.
Cuidados na preservação dos alimentos. Relação de substâncias químicas de uso
domissanitário permitidas. Lista de cuidados diários do profissional. Análise dos perigos
em pontos críticos de controle. Requisitos fundamentais para implantar o método em
cozinhas e garantir os critérios de segurança no controle higiênico-sanitário dos
alimentos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Odontologia, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: 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.
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Fazer tratamento biomecânico na luz dos condutores radiculares, 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, servindose 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: EDUCADOR FÍSICO
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Educação Física, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Atribuições: Participar da formulação de
Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Básica;
elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação;
participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico; desenvolver a regência efetiva;
controlar e avaliar o rendimento escolar; executar tarefa de recuperação de alunos;
participar de reunião de trabalho; desenvolver pesquisa educacional; participar de ações
administrativas e das interações educativas com a comunidade; participar da formação
continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa; cumprir
as determinações da legislação vigente; cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade
escolar; manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de
ato administrativo regulamentar,colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade, executar outras tarefas correlatas.
CARGO: PSICÓLOGO
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de graduação de nível superior em
Psicologia, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por instituição
devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Avaliar o comportamento individual, grupal e
institucional. Aprofundar o conhecimento das características individuais, situações e
problemas. Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre
o indivíduo, na sua dinâmica inter e intrapsíquica e suas relações sociais, para orientar-se
no diagnóstico e atendimento psicológico. Definir protocolos e instrumentos de avaliação,
aplicar e mensurar os resultados. Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na
área de gestão de pessoas. Acompanhar cliente durante o processo de tratamento ou
cura, tanto psíquica como física em atendimento individual ou grupal. Proporcionar
suporte emocional para cliente internado em hospital e seus familiares, auxiliando-os na
elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas. Realizar
acompanhamento terapêutico no pré e pós-cirúrgico. Observar e propor mudanças em
situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do contexto hospitalar.
Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em
conjunto, tais como: visitas médicas. Discussão de casos. Reuniões administrativas.
Visitas domiciliares etc. Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão
com clientes e familiares, especialmente em casos de doenças crônicas. Proporcionar
suporte emocional para a equipe de saúde em situações extremas. 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
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área de especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
Trabalhar segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função. O profissional poderá ser convocado para atender
os programas do Governo Federal.
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 devidamente registrada e 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.
CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Engenharia Florestal, com registro no respectivo conselho de classe, fornecido por
instituição devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Executar o planejamento e revisão de planos
de manejo florestal. Planejar e executar planos de implantação florestal e recuperação de
áreas degradadas. Execução e planejamento de atividades de conservação de
ecossistemas florestais visando à manutenção da biodiversidade. Administrar, operar e
manter sistemas de produção florestal em florestas naturais e plantadas. Orientar o
desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e uso de ecossistemas
florestais. Executar o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa do meioambiente. Cooperar na elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural
sustentável. Executar o desenvolvimento de planos de utilização de recursos florestais por
populações tradicionais. Coordenar sistemas de monitoramento ambiental em áreas
florestadas. Planejar e executar projetos de extensão florestal e educação ambiental.
Coordenar o planejamento e execução de projetos de abastecimento de indústrias e
controle de qualidade de matéria prima florestal. Administrar, operar e manter sistemas de
processamento de matéria prima florestal. Planejar e administrar sistemas de colheita e
transporte florestal. 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.
Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei e regulamento, por determinação de
superiores
hierárquicos.
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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 devidamente registrada e 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: MÉDICO VETERINÁRIO
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 devidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Planejar, organizar, supervisionar e executar
programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária,
visando assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos
e a saúde da comunidade. Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e
assistência técnica relacionada coma pecuária e a saúde pública para favorecer a
sanidade e a produtividade do rebanho, elaborar, executar e acompanhar projetos
agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e
orientação. Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando
exames clínicos e de laboratório. Promover o melhoramento do gado procedendo à
inseminação artificial, orientando a seleção das espécies mais convenientes a cada região
e fixando os caracteres mais vantajosos. Desenvolver e executar programas de nutrição
animal, formulando e balanceando as rações. Efetuar o controle sanitário da produção
animal destinada à indústria. Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção,
manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal.
Desenvolver programas de pesca e piscicultura, orientando sobre a captura de peixes,
conservação e industrialização dos mesmos. Proceder ao controle das zoonoses,
efetivando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, programação, execução,
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supervisão e pesquisa. Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária,
realizando estudos, experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório.
Desempenhar a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças,
acidentes e exames técnicos em questões judiciais. Executar perícias, exames e
pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais isentos nas
exposições pecuárias. Desenvolver estudos e aplicação de medidas de saúde pública no
tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem. Proceder à padronização e à
classificação dos produtos de origem animal. Participar dos exames dos animais para
efeito de inscrição nas sociedades de registros genealógicos. Realizar pesquisas e
trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia e à zootecnia, bem como à bromatologia
animal em especial. Participar do planejamento e execução da educação rural. Fornecer
dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades. Emitir laudo se pareceres
sobre assuntos de sua área de competência. Exercer outras atividades, compatíveis com
sua formação, previstas em lei e regulamento, por determinação de superiores
hierárquicos.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO
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: As atividades privativas do ASB ou ACD
deverão estar em conformidade com o que estabelece a Resolução 63/2005, do Conselho
Federal de Odontologia. Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os
profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular
materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; 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; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos
ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde
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bucal; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. Executar outras
atribuições afins.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
REQUISITOS BÁSICOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
nível Médio Completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Conselho
Estadual de Educação. Conhecimentos de informática.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Dar suporte administrativo e técnico nas
áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários,
fornecer e receber informações; Registro, conferência e outras atividades relacionadas ao
arquivo de documentos variados; Acompanhamento de processos administrativos como
controle de prazos, localização, encaminhamentos e atualizações; Controle do fluxo de
materiais de expediente como protocolos. Elaboração, redação e digitação de
correspondências, e-mails, ofícios, memorandos e outros documentos; preparar relatórios
e planilhas em geral; executar serviços nas áreas de escritório; utilizar máquinas comuns
em escritório (impressoras, máquinas copiadoras, computadores, etc.). Assessorar nas
demais atividades correlatas.
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma devidamente registrado de conclusão do nível médio,
fornecido por instituição de ensino.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Participar das atividades de planejamento
pedagógico, orientar à aprendizagem buscando sempre atender avanços da tecnologia
educacional, bem como as diretrizes emanadas dos órgãos competentes, de forma à
contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino e para a participação ativa nas
atividades de articulação do SCFV, com a escola, as famílias e a comunidade; Motivação
para desenvolver ações complementares a escola; Disponibilidade e habilidade para
coordenar equipes de forma democrática e compartilhada; Capacidade de mediar
conflitos; Disponibilidade para desenvolver trabalho integrado: família – escola –
comunidade; Atendimento ao Bolsa Família.
CARGO: AGENTE SOCIAL – EQUIPE VOLANTE
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma devidamente registrado de conclusão do nível médio,
fornecido por instituição de ensino e Carteira Nacional de Habilitação – CNH
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Atuar no apoio à gestão do Cadastra Único
dos Programas Sociais (Cadúnico), EQUIPE VOLANTE; Organização do serviço de
campo e outras atividades pertinentes à gestão do Cadúnico e dos Programas Sociais;
Bolsa Família e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Disponibilidade
para desenvolver trabalhos junto às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza
que moram em áreas isolados e de difícil acesso: Comunidades rurais, extrativistas,
indígenas e ribeirinhas Apoio à equipe técnica de nível superior nas funções
administrativas; Visita às famílias em vulnerabilidade social, conforme orientação da
equipe técnica de nível superior: Apoio na realização dos grupos de convivência e
socioeducativos. Ter disponibilidade de trabalhar em plantão social com horários diurnos
e noturnos, considerado as especificidades dos serviços; garantir a atenção, defesa e
proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social; Assegurar seus direitos,
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abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e
desenvolvendo atividades de acordo com a especificidade de cada serviço.
CARGO: TÉCNICO AGROPECUÁRIO
REQUISITOS BÁSICOS: Curso Técnico Agropecuário ou Técnico Agrícola (nível médio).
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Prestam assistência e consultoria técnicas;
orientar diretamente os produtores sobre produção agropecuária, comercialização e
procedimentos de biosseguridade; executar projetos agropecuários em suas diversas
etapas; planejar atividades agropecuárias, verificar viabilidade econômica, condições
edafoclimáticas e infraestrutura; promover organização, extensão e capacitação rural;
fiscalizar produção agropecuária; desenvolver tecnologias adaptadas à produção
agropecuária e que possam disseminar a produção orgânica; desempenhar outras
atividades compatíveis com a sua formação profissional e curricular. Desempenhar
atividades que se destinam a promoção do desenvolvimento da realidade agrícola, à
orientação e assistência aos produtores rurais, à promoção do aumento da produtividade
e da melhoria na qualidade de vida no meio rural, à inspeção municipal e fiscalização sob
o ponto de vista industrial e sanitário. Atuar em atividades de extensão, associativismo e
em apoio à pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
responsabilizar-se pela elaboração de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional; elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência; prestar
assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo,
dentre outras, as seguintes tarefas: coleta de dados de natureza técnica; desenho de
detalhes de construções rurais; elaboração de orçamentos de materiais, insumos,
equipamentos, instalações e mão de obra; detalhamento de programas de trabalho,
observando normas técnicas e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de
máquinas e implementos agrícolas; assistência técnica na aplicação dos produtos
agropecuários; execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo
até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos
agropecuários; administração de propriedades rurais; colaboração nos procedimentos e
multiplicação de sementes e mudas, comuns melhoradas, bem como em serviços de
drenagem e irrigação; conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis
com a respectiva formação profissional; elaborar relatórios e pareceres técnicos,
circunscritos ao âmbito de sua habilitação; executar trabalhos de mensuração e controle
de qualidade; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e
materiais especializados; emitir laudos e documentos de classificação e exercer a
fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestar assistência
técnica na comercialização, armazenamento de produtos agropecuários e na
multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; conduzir equipes de
instalações, montagem e operação, reparos ou manutenção; treinar e conduzir equipes de
execução de serviços e obras de sua modalidade; atuar na inspeção municipal e auxiliar
os médicos veterinários que atuam na inspeção; desempenhar outras atividades
compatíveis com a sua formação profissional e curricular.
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CARGO: ENTREVISTADOR SOCIAL
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma devidamente registrado de conclusão do nível médio,
fornecido por instituição de ensino.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: O profissional irá consultar operar e monitorar
dados e informações registradas em documentos/ formulários físicos/ eletrônicos e nos
sistemas web/ online relacionados ao Cadastro Único (SistemaV7), Programa Bolsa
Família e programas usuários (SICON, SIBEC, Sistema Presença e PBF – Data SUS) de
acordo com as normas e fluxos operacionais estabelecidos pelos órgãos federais (MDS,
CEF) e municipais (gerencias e unidades) afins.
CARGO: FACILITADOR DE OFICINA
REQUISITOS BÁSICOS: Diploma devidamente registrado de conclusão do nível médio,
fornecido por instituição de ensino.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Executar mobilizações/intervenções junto as
famílias do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV, comunidades e
instituições, proporcionando atendimento nas áreas de assistência social, saúde,
esportes, medidas de proteção e medidas socioeducativas das pessoas assistidas, bem
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das
atribuições do cargo e da área de atuação; Participar das atividades de planejamento
pedagógico do SCFV. Disposição para concretizar os objetivos do SCFV, a partir das
premissas previamente estabelecidas; Disponibilidade e habilidade para coordenar
equipes de forma democrática e compartilhada; capacidade de mediar conflitos;
disponibilidade para desenvolver trabalho integrado: família – escola – comunidade.

CARGO: MICROSCOPISTA
REQUISITOS BÁSICOS: Certificado de Curso de Ensino Médio Profissionalizante em
microscopia ou Curso de Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em microscopia
fornecido pelo Ministério da Saúde. Disponibilidade para atuar em áreas urbana e rural e
em eventual trabalho conforme a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de
Saúde.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS FUNÇÕES: Executar serviços gerais de apoio a análises
de microscopia e ao laboratório; Preparar lâminas e outros materiais para exames; Operar
equipamentos de microscopia, organizar os pedidos de reagentes e materiais de consumo
necessários para o bom funcionamento do laboratório; Realizar manutenções e
calibrações preventivas e rotineiras previstas para os equipamentos; Esterilizar
instrumentos, vidros e demais utensílios de laboratório; Preparar amostras e coletar dados
em laboratórios ou em atividades de campo; Preparar equipamentos e proceder à análise
de amostras utilizando metodologia prescrita; Proceder à limpeza e conservação de
instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios; Controlar estoque dos materiais
de consumo dos laboratórios; Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou
almoxarifados dos setores que estejam alocados; Ler, analisar, registrar resultados de
exames de malária por gota espessa, leishmaniose e outros; examinar lâminas para
diagnóstico de malária, leishmaniose e outros; elaborar relatório mensal de lâminas
examinadas; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
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NIVEL 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: Exercício de atividades de prevenção de
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão
de gestor municipal, distrital, estadual ou federal; utilização de instrumentos para
diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; a promoção de ações de
educação para a saúde individual e coletiva; registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e outros agravos;
estímulo à participação da comunidade nas políticas voltadas para a área da saúde;
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à
família; participação em ações que fortaleçam os elos entre a saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida.
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