PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I
CATEGORIA FUNCIONAL: C O Z I N H E I R O
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Preparar e cozinhar alimentos e responsabilizar-se pela
cozinha.
Descrição Analítica:
-Responsabilizar-se pelos trabalhos da cozinha;
-Preparar dietas e refeições de acordo com cardápios;
-Preparar refeições ligeiras, mingaus, café, chá e outras;
-Encarregar-se de todos os tipos de cozimentos em larga escala, tais como:
Vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas espécies;
-Preparar sobremesas e sucos dietéticos;
-Eventualmente fazer pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em geral;
-Encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos;
-Fazer o pedido de suprimentos de material necessário a cozinha ou à preparação
dos alimentos;
-Operar diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha;
-Distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares;
-Supervisionar os serviços de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos
equipamentos e instrumentos de cozinha;
-Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Idade: Entre 18 e 45 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Padrão: 02
Carga Horária: 40 Hs Semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral ajudar na
remoção ou arrumação de móveis e utensílios.
Descrição Analítica:
-Fazer o serviço de faxina em geral;
-Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos;
-Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;
-Arrumar banheiros e toaletes;
-Auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama;
-Lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa;
-Coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados;
-Lavar vidros, espelhos e persianas;
-Varrer pátios, fazer café e, eventualmente servi-lo;
-Fechar portas, janelas e outras vias de acesso;
-Eventualmente, operar elevadores;
-Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Ensino fundamental Incompleto
Idade: Entre 18 e 45 anos.
Outras: conforme as instruções reguladores do processo seletivo.
Padrão: 01
Carga Horária: 40 Hs Semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem
nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do Município.
Descrição Analítica:
-Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de
enfermagem;
-Prestar assistência a pacientes hospitalizados;
-Fazer Curativos, aplicar vacinas e injeções;
-Ministrar remédios, respondendo pela observância das prescrições médicas
relativas a pacientes;
-Zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes;
-Supervisionar a esterilização do material nas áreas de enfermagem;
-Prestar socorro de urgência;
-Orientar o isolamento de pacientes, supervisionando a higienização dos mesmos;
-Providenciar no levantamento do material necessários a execução dos serviços de
enfermagem e médico;
-Supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição da dieta
alimentar a pacientes;
-Fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotadas;
-Participar de programas de educação sanitária, participar do ensino em escolas de
enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem;
-Apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão;
-Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades
próprias do cargo;
-Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Curso Superior de Enfermagem
Idade: Entre 18 e 45 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Padrão: 10
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
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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 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 os 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:
Idade: mínima de 18 anos.
Escolaridade: 2º grau completo
Carga Horária: 40 h. semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO – CAPS
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e
programas preventivos, dirigidos a pacientes em geral, internados, de ambulatório e
a seus familiares, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos aos
pacientes do CAPS.
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;
- Realizar pequenas intervenções cirúrgicas;
- 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;
- Preencher fichas de doentes atendidos a domicílio, preenchendo relatórios
comprobatórios de atendimento;
- 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 reunião com grupos terapêuticos;
- Especialização em saúde mental;
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: mínima de 18 anos.
Escolaridade: Curso Superior de Medicina.
Carga Horária: 20 h. semanais.
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO – ESF
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar
e tratar das doenças do corpo humano.
Descrição Analítica:
- 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 contrarreferência;
- realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
- indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar
óbito;
- executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 20 horas semanais,
inclusive em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: mínima de 18 anos;
Escolaridade: Curso Superior completo, com habilitação legal para exercício da
profissão de Médico, registro no Conselho Regional de Medicina;
Carga Horária: 20 h semanais.
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Categoria Funcional: OFICINEIRO EM SAÚDE MENTAL. CAPS
Padrão: Padrão 05
Atribuições:
Descrição Sintética:
Execução qualificada e técnica de trabalhos em área artística, cultural,
gastronômica, de lazer, preferencialmente ter capacitação para trabalhos em grupo.
Descrição Analítica:
- Coordenar e atuar em Oficinas Terapêuticas nas áreas de saúde, saúde mental,
assistência social, visando a reinserção social, cidadania, trabalho e renda;
- Trabalhar junto ao usuário na perspectiva de acolhimento, vínculo, humanização e
protagonismo dos sujeitos;
- Ensinar todas as etapas de execução de técnicas artesanais (planejamento),
preparação e de materiais e ferramentas de execução;
- Capacitar para a plena utilização das ferramentas necessárias e disponíveis para
Oficinas;
- Trabalhar em conformidade com boas práticas, normas e procedimentos de
biossegurança na execução das tarefas do espaço físico;
- Controle dos materiais e ferramentas;
- Orientar sobre a comercialização dos produtos artesanais ( compra de materiais,
cálculo de gastos/custos, elaboração do preço final e modos de comercialização);
- trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de
biossegurança;
- Participar de reuniões de equipes multidisciplinares e interdisciplinares;
- Elaborar relatórios e planilhas sobre suas tarefas;
Requisitos legais para habilitação ao cargo:
escolaridade: Ensino Médio Completo
Idade: 18 anos.
Registro Profissional de artesão.
Cargas horária: 20 horas.
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Categoria Funcional: ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM SAÚDE
MENTAL.CAPS
Padrão: padrão 05
Atribuições:
Descrição Sintética:
Zelar pela integridade física e mental das pessoas portadoras de transtorno mentais
(PTM), assistindo-a e acompanhando em sua rotina de atividades no CAPS,
Residencial Terapêutico, ambulatórios de saúde, no seu domicílio e na comunidade
em geral.
Descrição analítica:
- Ser responsável pela acolhida e acompanhamento dos usuários e seus familiares
nas dependências do CAPS, Residencial e outros locais na comunidade;
- Coordenar e atuar em Oficinas Terapêuticas nas áreas de Saúde Mental,
Assistência Social visando e reinserção social, cidadania, trabalho e renda;
- trabalhar junto ao usuário na perspectiva de acolhimento , vinculo, humanização e
protagonista do sujeito; Acompanhar e orientar o usuário no tempo em que se
encontram no serviço, auxiliando na higiene e alimentação dos mesmos;
-Acompanhar o usuário nas atividades externas,no domicílio e fazer busca ativa dos
usuário; -Auxiliar os usuário no encaminhamento de documentação, auxilio,
consultas e demais atividades da vida diária; -Acompanhar o usuário em caso de
internação hospitalar no Município e fora do Município quando necessário;
-Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de
biossegurança ;
-Participar de reunião de equipes multidisciplinares e interdisciplinares;
-Elaborar relatório e planilhas sobre suas tarefas.
Requisitos legais para habilitação do cargo;
-Escolaridade; Ensino Médio Completo
-Idade mínima: 18 anos
Carga Horária : 40 horas

