Prefeitura Municipal de Itaqui

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I
CATEGORIA FUNCIONAL: M É D I C O (CAPS)
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva
diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano em ambulatórios, escolas,
hospitais, ou órgãos afins, fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem
como candidatos a ingresso no serviço público municipal.
Descrição Analítica:
- Dirigir equipes e prestar socorros urgentes, efetuar exames médicos, fazer
diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e
lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva;
- Providenciar e realizar tratamentos especializados;
- Realizar intervenções cirúrgicas;
- Ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre
medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias;
- Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e
tratamento;
- Transferir
pessoalmente,
a responsabilidade do atendimento
e
acompanhamento aos titulares de plantão, atender os casos urgentes, mesmo os
provisórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas
salas de primeiros socorros;
- Supervisionar e orientar o trabalho de estagiários e internos;
- Preencher fichas de doentes atendidos a domicílio, preenchendo relatórios
comprobatórios de atendimento;
- Proceder o registro dos pertences dos doentes ou acidentados em estado
de inconsciência ou que venham a falecer;
- Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros
estabelecimentos públicos municipais, atendendo, examinando funcionários para
fins de licenças, readaptação, aposentadoria, e reversão, examinar candidatos a
auxílio;
- Fazer inspeção médica para fins de ingresso;
- Fazer visitas domiciliares para fins de concessão de licenças a funcionários;
- Emitir laudos, fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica;
- Prescrever regimes dietéticos;
- Prescrever exames laboratoriais;
- Incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal;
- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução
das
atividades próprias do cargo;
- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão;

- Realizar visita domiciliar;
- Realizar consulta individual;
- Realizar orientação familiar;
- Realizar reunião com grupos terapêuticos;
- Especialização em saúde mental;
- Outras atribuições em conformidade com a função, determinadas pelo(a)
Secretário(a) Municipal da Saúde.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Curso Superior de Medicina.
Idade: Ter no mínimo 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 20 Hs Semanais.

B - CATEGORIA FUNCIONAL: P S I C Ó L O G O

(CAPS)

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar e executar atividades utilizando as técnicas
psicológicas aplicadas ao trabalho e às áreas escolares e clínica psicológica.
Descrição Analítica:
- Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das
condições pessoais do servidor;
- Proceder a análise de funções sob ponto de vista psicológico;
- Proceder o estudo e avaliação dos mecanismos de comportamentos humanos
para possibilitar a orientação, a seleção e ao treinamento atitudinal no campo
profissional e o diagnóstico e terapia clínicos;
- Fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento
clínico;
- Fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em
instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de estudos;
- Prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a
alcoólicos e toxicômanos;
- Atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e
sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as
para escolas ou classes especiais;
- Formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas,
médicas e educacionais;
- Realizar pesquisas psicopedagógicas, confeccionando e selecionando o material
psicopedagógica e psicológico necessário ao estudo dos casos;
- Realizar perícias e elaborar pareceres;
- Prestar atendimento a gestantes, às mães de crianças até a idade escolar e a
grupos de adolescentes em instituições comunitárias do município;
- Manter atualizado o prontuário de cada caso estudado;
- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo;

- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão;
- Realizar visitas domiciliares;
- Realizar consulta individual;
- Realizar orientação familiar;
- Realizar reunião com grupos terapêuticos;
- Responsabilidade sobre a APACs – autorização para procedimento de auto
custo;
- Outras atribuições em conformidade com a função, determinadas pelo(a)
Secretário(a) Municipal da Saúde;
- Coordenação do Programa “Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I”.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Curso Superior em Psicologia.
Idade: Ter no mínimo 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL (CAPS)
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar e executar programas ou atividades no campo do
serviço social, selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência.
Descrição Analítica:
- Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social;
- Preparar programas de trabalho referentes ao serviço social;
- Realizar e interpretar pesquisas sociais;
- Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional;
- Encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a
recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares;
- Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas
famílias;
- Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com
vistas à solução adequada do problema;
- Estudar os antecedentes da família;
- Orientar a seleção sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudo e
outros auxílios do Município;
- Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à
infância abandonada, aos cegos, etc. ;
- Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas ao planejamento habitacional
nas comunidades;
- Pesquisar problemas relacionados com o trabalho;
- Supervisionar e manter registros dos casos investigados;
- Prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades
sociais;
- Prestar assessoramento a entidades assistenciais;
- Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto

ao médico, a situação social do doente e de sua família;
- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades
próprias do cargo;
- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão;
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Curso Superior em Assistência Social.
Idade: Ter no mínimo 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 h semanais.
CATEGORIA FUNCIONAL: CUIDADOR EM SAÚDE MENTAL (CAPS)
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Zelar pela integridade física e mental da pessoa portadora
de sofrimento psíquico, assistindo-a e acompanhando-a em sua rotina de atividades;
Descrição Analítica:
- Responsável pela acolhida dos usuários e familiares;
- Acompanhar os usuários durante o tempo que permanecerem no serviço;
- Acompanhar usuários em atividades externas;
- Realizar visitas domiciliares;
- Acompanhar pacientes em caso de internação;
- Fazer busca ativa de usuários;
- Auxiliar e executar Oficinas Terapêuticas;
- Auxiliar usuários no encaminhamento de documentação, auxílio, consultas
médicas e outros;
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: 2º grau completo.
Idade: Ter no mínimo 18 anos.
Carga Horária: 40 Hs Semanais.

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE EMFERMAGEM (CAPS)
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar, coordenar e supervisionar atividades relativas às
técnicas de enfermagem.
Descrição Analítica:
- Identificar as necessidades em enfermagem a serem realizadas;
- Realizar entrevistas, anamnese e orientação com familiares e usuários;

- Responsável pela administração de medicamentos dos usuários;
- Realizar busca ativa dos usuários;
- Acompanhar os usuários em caso de internações ou regresso da mesma;
- Realizar visita domiciliar;
- Executar oficinas terapêuticas;
- Preservar e recuperar a saúde dos usuários;
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Habilitação em Curso Técnico Especializado.
Idade: Ter no mínimo 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 h semanais.

EMPREGO: Médico do ESF (PSF)
ATRIBUIÇÕES:
Sintéticas: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar
das doenças do corpo humano.
Genéricas: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar
as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da
Família (USF) e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na intervenção na atenção Básica,
definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica
á prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas,
como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento
médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade,
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um
sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; realizar pequenas
cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares;
verificar e atestar óbito; executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em
regime de plantão e trabalho em domingos e feriados.
REQUSITOS PARA INGRESSO:
a) Idade: de 21 até ...... anos;
b) Instrução: Curso Superior completo;
c) Habilitação legal para exercício da profissão de Médico, registro no Conselho
Regional de Medicina.

EMPREGO: Auxiliar de Enfermagem do ESF (PSF)
ATRIBUIÇÕES:
Sintéticas: Desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos espaços das
unidades de saúde e no domicílio/comunidade.
Genéricas: Desenvolver, com os ACS – Agentes Comunitários de Saúde,
atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o
trabalho dos ACS no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de
enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor
monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional,
os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à
criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da
tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; exercer
outras tarefas afins; participar da discussão e organização do processo de trabalho da
unidade de saúde.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em
regime de plantão e trabalho em domingos e feriados.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
a) Idade: de 18 até ..... anos;
b) Instrução: Curso Técnico em Enfermagem completo;
c) Habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Enfermagem,
registro no Conselho Regional de Enfermagem.

EMPREGO: Enfermeiro do ESF (PSF)
ATRIBUIÇÕES:
Sintéticas: Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na
unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e
supervisionando o trabalho de Agentes Comunitários de Saúde, bem como assistindo às
pessoas que necessitam de atenção de enfermagem.
Genéricas: Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica
de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente,
à mulher, ao trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos Agentes
Comunitários de Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de
suas funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios
ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária;
promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais
saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o

conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os
legitimam; participar do processo de programação e planejamento das ações e da
organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família (USF); e
exercer outras atividades afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em
regime de plantão e trabalho em domingos e feriados.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
a) Idade: de 21 até ..... anos;
b) Instrução: Curso Superior completo;
c) Habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro, registro no
Conselho Regional de Enfermagem.

