PREFEITURA DE ITAQUI - RS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
QUADRO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PNEUMOLOGISTA
CBO: 2231-51
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Coordenar programas, serviços em saúde e protocolos de saúde; Efetuar pericias, auditorias e
sindicâncias médicas; Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes e clientes;
Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto
coletivas; Desenvolver consultorias técnicas na área do Covid; Elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA
Planejar e coordenar programas preventivos e serviços em saúde pública;
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas de saúde, dirigidos a pacientes
em geral, internados, de ambulatório e a seus familiares;
Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com patologias pulmonares e respiratórias contraídas
de diversas formas, indicando-lhes o melhor tratamento, ou ainda cirurgia torácica.
Estudar e investigar doenças relacionadas com o mecanismo do aparelho respiratório, e toda sua
estrutura;
Prescrever medicamentos e tratamentos necessários aos pacientes e/ou clientes, bem como requerer
exames médicos complementares necessários para o diagnóstico da doença/moléstia a ser tratada;
Realizar anamneses, investigando o estado de saúde geral e específico dos pacientes/clientes;
Elaborar relatórios com a periodicidade requerida pelo sistema, e alimentar os sistemas de
informações inerentes a sua atividade;
Realizar outras atividades correlatas, em consonância com a sua formação e atividades.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: Mínima e 18 anos
Escolaridade: Curso Superior em Medicina, credenciado pelo Conselho Regional de Medicina
(CRM), com especialização em Pneumologia, com habilitação legal para o exercício da profissão.
Carga Horária: 20 horas semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO INFECTOLOGISTA
CBO: 2231-51
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Coordenar programas, serviços em saúde e protocolos de saúde; Efetuar pericias, auditorias e
sindicâncias médicas; Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes e clientes;
Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto
coletivas; Implementar ações de promoção da saúde; Desenvolver consultorias técnicas na área do
Covid; Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; Realizar estudo de doenças
infecciosas e parasitárias que podem ser causados por bactérias, fungos, vírus e demais
microorganismos.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA
Planejar e coordenar programas preventivos e serviços em saúde pública;
Tratar e acompanhar pacientes com doenças infecciosas;
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas de saúde, dirigidos a pacientes
em geral, internados, de ambulatório e a seus familiares;
Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com patologias pulmonares e respiratórias contraídas
de diversas formas, indicando-lhes o melhor tratamento, ou ainda cirurgia torácica.
Estudar e investigar doenças relacionadas com o mecanismo do aparelho respiratório, e toda sua
estrutura;
Prescrever medicamentos e tratamentos necessários aos pacientes e/ou clientes, bem como requerer
exames médicos complementares necessários para o diagnóstico da doença/moléstia a ser tratada;
Realizar anamneses, investigando o estado de saúde geral e específico dos pacientes/clientes;
Elaborar relatórios com a periodicidade requerida pelo sistema, e alimentar os sistemas de
informações inerentes a sua atividade;
Realizar outras atividades correlatas, em conformidade com sua formação e atividades.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: Mínima e 18 anos
Escolaridade: Curso Superior em Medicina, credenciado pelo Conselho Regional de Medicina
(CRM), com especialização em Pneumologia, com habilitação legal para o exercício da profissão.
Carga Horária: 20 horas semanais

