Prefeitura Municipal de Itaqui

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I
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.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PSIQUIATRA – CAPS
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e
programas preventivos, dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos em geral,
internados, de ambulatório e a seus familiares, ser o responsável técnico pela
prescrição de medicamentos aos pacientes do CAPS.
Descrição Analítica:
- Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos,
dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos
(crianças,
adolescentes
e
adultos), internados e de ambulatório e a seus familiares, através de técnicas e
métodos de exame e tratamento psicológico e neuropsicológico, visando propiciar
condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico;
- Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades
comunitárias, sessões clínicas; implementar ações para promoção da saúde; efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica; desempenhar as atividades de assistência, promoção
e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; prestar assistência
em saúde mental ambulatorial e/ou hospitalar nos diversos níveis primário, secundário e
terciário;
- Participar em reuniões de equipe;
- Proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça os laços familiares;
- Realizar a elaboração do plano terapêutico individual (PTI); realizar o acolhimento
dos pacientes; ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos; adotar uma
postura ética frente à equipe e aos pacientes do CAPS.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
- Dentro do horário previsto o profissional poderá prestar serviço em mais de uma
unidade; o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados,
domingos e feriados; sujeito a plantões, bem como uso de uniforme.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: mínima de 18 anos.
Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício
da profissão e especialização em psiquiatria.
Carga horária: 20 h semanais.

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.

CATEGORIA FUNCIONAL: TERAPEUTA OCUPACIONAL – CAPS
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Atividades relacionadas com a orientação de trabalhos em
madeira, couro, argila, tecido, corda e outros, para fins de recuperação de indivíduos.
Descrição Analítica:
- Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas;
- Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles
decorrentes;
- Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação
do indivíduo;
- Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros;
- Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo;
- Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob sua orientação,
sejam divulgados e valorizados através da participação de concursos e exposições;
- Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha
pessoal de avaliação;
- Avaliar os trabalhos realizados;
- Promover atividades sócio-recreativas;
- Promover reuniões, visando ao melhor atendimento dos participantes;
- Participar de programas voltados para a saúde pública;
- Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade;
- Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por
equipes auxiliares;
- Executar outras tarefas semelhantes.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Escolaridade: Curso Superior de Terapia Ocupacional.
Idade: mínima de 18 anos.
Carga Horária: 20 h. semanais.

CATEGORIA FUNCIONAL: E N G E N H E I R O C I V I L
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e
conservação de obras em geral.
Descrição Analítica:
-Projetar, dirigir os fiscalizar a construção e conservação de estradas de rodagem,
vias públicas e de obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e
saneamento urbano e rural;
-Executar ou supervisionar trabalhos topográficos;
-Estudar projetos;
-Dirigir e fiscalizar serviços de urbanização em geral;
-Realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos;
-Estudar, projetar, dirigir e executar obras necessárias a instalações de força motriz,
mecânicas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição;
-Examinar projetos e proceder vistorias de construção, executar, em conformidade
com órgãos competentes, serviços relativos a iluminação pública;
-Exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnica de materiais;
-Efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira;
-Expedir notificações de autos de infração referentes a irregularidades por
infringência a normas e posturas municipais constatadas na sua área de atuação;
-Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo;
-Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Curso Superior de Engenharia Civil.
Idade: Entre 18 e 45 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Padrão: 11
Carga Horária: 40 Hs Semanais

