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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

CNPJ: 08.788.903/0001-90

LEI N« 365/2018 Pilõezinhos, 19 de junho de 2018.

"Dispõe sobre a alteração do quantitativo de
vagas dos cargos dispostos na Lei n'* 83 de 22
de agosto de 1997, Lei n° 243 de 20 de julho de
2010 e Lei n° 274 de 07 de março de 2012,
criação de novos cargos na estrutura da
Administração Pública e autorização ao Poder
Executivo Municipal a proceder com a
realização de concurso público para
preenchimento de cargos efetivos e dá outras
providências."

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
PlbÕEZINHOS, Estsdo da Paraíba, no uso de suas atribuições que
lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, envia o seguinte
projeto de Lei para apreciação e votação do Poder Legislativo
municipal:

Art. 1®. Esta Lei dispõe sobre o aumento do quantitativo
de vagas existentes nos cargos dispostos na Lei n® 83 de 22 de
agosto de 1997, Lei n" 243 de 20 de julho de 2010 e Lei n® 274 de
07 de março de 2012; sobre a criação de novos cargos na estrutura
da Administração Pública, bem como sobre a autorização ao Poder
Executivo Municipal a proceder com a realização de concurso público
para preenchimento de cargos efetivose dá outras providências.

Art. 2®. Ficam criados no Quadro Geral dos Servidores
Públicos do Município de Pilõezinhos e distribuídos pelos Órgãos que
integram a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, ps
seguintes cargos: «p'
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÔEZINHOS

CNPJ: 08.788.903/0001-90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO N« DE^
VAGAS

VENCIMENTO

BÁSICO
GRATIFICAÇÃO CARGA

HORÁRIA
bioquímico /M . R$ 1,500,00 - 30h
TÉCNICO EM

SAÚDE BUCAL
- PSF

R$ 954,00 R$ 300,00 40h

MEDICO PSF (^02^ Ri 3.000,00 R$ 6.000,00 40h

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CARGO N» DE VAGAS VENCIMENTO
BÁSICO

CARGA

HORÁRIA
OPERADOR DE i

MÁQUINAS ^y 02 R$ 1300,00 40h

SERVENTE DE /

PEDREIRO ^
02 R$ 954,00 40h

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO N° DE VAGAS VENCIMENTO

BÁSICO
CARGA

HORÁRIA
PROFESSOR DE

ARTE

01 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS

03 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE
INGLÊS

02 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE

MATEMÁTICA
03 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE

PORTUGUÊS
01 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE

HISTÓRIA
01 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

01 R$ 2.154,00 30h

PROFESSOR DE

EDUCACÃO
01 R$ 2.154,00 30h
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CNPJ: 08.788.903/0001-90

física Tf
MERENDEIRA 02 R$ 954,00 40h

Art. 3®. Fica acrescido aos cargos já existentes o
quantitativo de vagas abaixo assinalado, bem como os seus
vencimentos e gratificações, passando a vigorar com as seguintes
alterações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO NO DE

VAGAS

VENCIMENTO

BÁSICO
GRATIFICAÇÃO CARGA

HORÁRIA
ASSISTENTE

SOCIAL

01 R$ 1.500,00 - 30h

FARMACÊUTICO - R$ 1.800,00 30h
FISIOTERAPEUTA 01 R$ 1.500.00 - 30h

FONOAUDIÓLOGO R$ 1.500.00 30h
ENFERMEIRO 01 R$ 1.600.00 R$ 500,00 40h

NUTRICIONISTA - R$ 1.500.00 - 30h
ODONTÒLOGO -

PSF

- R$ 1.800,00 R$ 1.000,00 40h

PSICÓLOGO 01 R$ 1.500.00 - 30h
TÉCNICO EM

ENFERMAGEM
01 R$ 954,00 300,00 40h

AGENTE

COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

R$ 1.014,00 40h

MEDICO - R$ 3.000.00 - 40h

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO N» DE VAGAS VENCIMENTO

BÁSICO
CARGA

HORÁRIA
PROFESSOR DA

EDUCAÇÃO
INFANTIL

02 R$ 2.154,00 30h
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mm

M
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÔEZINHOS
CNPJ: 08.788.903/0001-90

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CARGO NO DE VAGAS VENCIMENTO CARGA
BÁSICO HORÁRIA

eunssz
335TrI3ra5

R$ 954,00 40h
: I R$ 1.100,00 40h

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CARGO NO DE

VAGAS
VENCIMENTO

BÁSICO
CARGA

HORÁRIA
COVEIRO - R$ 954,00 40h

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CARGO \ NO DE I VENCTMPNTn i rADCNO DE

VAGAS
VENCIMENTO

BÁSICO
CARGA

HORÁRIA

AUXILIAR DE
SERVIÇOS

GERAIS

MOTORISTA

R$ 954,00

R$ 954,00

R$ 954,00

•Jüü

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARGO NO DE VAGAS ) VENCIMENTO
BÁSICO

nSCAL DE 01 R$ 954,00
ARRECADAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO

40h

CARGA

HORÁRIA
40h

Ari. 4®. Fica O Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a expedir atos administrativos complementares, bem
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CNPJ: 08.788.903/0001-90

como fica autorizado a realizar concurso público de provas ou provas
e títulos para preenchimento de cargos de provimento efetivo,
dependendo da conveniência de cada cargo.

Art. 5®. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PiíÕezinhos-PB, 19 de junho de 2018.

MONICA CRISfiNÀ SAÍDOS DA SILVA
Pref^a Constitucional
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS

CNPJ; 08.788.903/0001-90

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

(Anexo a Lei 365/2018, DE 19/06/2018)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Reallzar_ trabalhos de limpeza, conservação e organização de
mobílias"; Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, terraços e demais
dependências da repartição onde presta serviço; Polir objetos, peças
e placas metálicas; Preparar e servir café, chá, água, etc; Cumprir
mandados internos e externos, executando tarefas de coieta e
entrega de documentos, mensagens e pequenos volumes; Remover,
transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos;
Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos;
Coletar o lixo dos depósitos do ambiente de trabalho;
Responsabilizar-se pelo material de expediente sob sua guarda;
Executar outras tarefas afins.

Varrer e limpar ruas e logradouros públicos; Coletar o lixo acumulado
em sarjetas, caixas de ralos e logradouros públicos, despejando-o em
veículos apropriados; Executar demais atividades de limpeza e
remoção de entulhos quando determinado pelo seu superior
imediato; Executar serviços de pintura e conservação de meio-fio;
Executar os serviços de capina nos logradouros públicos; Executar
serviços de manutenção de limpeza pública; Zelar pelo material sob
sua responsabilidade; Conservar áreas ajardinadas, irrigando,
removendo folhagens secas e outros detritos dos canteiros,
capinando, cortando e arrancando ervas daninhas inclusive nas vias
públicas; Executar outras tarefas que, por suas características, se
incluam na sua esfera de competência.

COVEIRO

Abrir covas para realização de sepultamento; Realizar sepultamentos;
Zelar pela limpeza e conservação do cemitério; Responsabilizar-se
pelo material sob sua responsabilidade; Desempenhar outras
atrlbuiçqes que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CNPJ: 08.788.903/0001-90

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
(Anexo a Lei 365/2018, DE 19/06/2018}

MERENDEIRO

Selecionar os ingredientes necessários de acordo com o cardápio do
dia; Orientar os trabaihos de preparação dos alimentos; Fazer e
servir café nos diversos órgãos da municipalidade; Preparar refeições
e merendas; Controlar o estoque de ingredientes; Supervisionar os
trabaihos de arrumação, limpeza e higiene da cozinha, da despensa e
dos locais de refeições; Supervisionar a esterilização dos utensílios
nas cozinhas das creches; Registrar o número de refeições e
merendas servidas diariamente; Responsabiiizar-se pelo controle de
louças, talheres, utensílios e equipamentos; Cumprir as normas de
higiene e segurança do trabalho; Desempenhar outras tarefas que,
por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

SERVENTE DE PEDREIRO

Auxiliar o pedreiro na execução das suas atribuições; Preparar
argamassa para reboco; Carregar a massa, os tijolos, a areia, o
cimento, etc; Buscar as ferramentas que o pedreiro vai pedindo, para
que este não precise de se deslocar; Auxiliar nos serviços de
demolição removendo os entulhos e dando-lhes o devido destino;
Preparar pisos e paredes; Fazer assentamento de telhados; Executar
demais tarefas afins solicitadas pelo pedreiro.

VIGIA

Executar os serviços de guarda dos prédios público; Executar serviços
de vigilância nos diversos estabelecimentos municipais; executar
rondas diurna e noturna nas dependências dos prédios da Prefeitura e
áreas adjacentes; Abrir e fechar as dependências de prédios públicos;
Controlar a movimentação de pessoas e veículos para evitar furto;
Controlar a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se inci^m
na sua esfera de competência. ,
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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOSCARGOS
(Anexo a Lei 365/2018, DE 19/06/2018}

MOTORISTA E MOTORISTA "D"

Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros, carga e
coleta de lixo; Zelar pela manutenção, limpeza e reparos do veículo
sob sua responsabilidade, certificando-se de suas condições de
funcionamento, fazendo consertos de emergência e trocando pneus
furados; Solicitar ao órgão competente da Prefeitura os trabalhos de
manutenção necessários ao bom funcionamento do veículo sob sua
responsabilidade; Operar mecanismos com basculadores ou
hidráulicos de caminhões; Providenciar o abastecimento do veículo
sob sua responsabilidade; Desempenhar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na sua esfera de competência.

OPERADOR DE MÁQUINAS

Operar máquinas rodoviárias e tratores, executar terraplanagem,
nivelamento de ruas e estradas, assim com abauiamentos, abrir
valetas e cortar taiudes; Operar máquinas rodoviárias em escavação,
transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; operar com
máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.;
Comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou
asfaltamento, conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e
manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la
conforme as necessidades do serviço; Operar mecanismos de tração
e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou
descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos,
zelando pela boa qualidade do serviço e controlando o andamento
das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir
sua correta execução; Por em prática as medidas de segurança
recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim
de evitar possíveis acidentes; Limpar e iubrificar a máquina e seus
implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante,
bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário; Efetuar
pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para
assegurp o bom funcionamento do equipamento; Acompanhar os
serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus
implementos e, depois de executados, efetuar os testes necessários:.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CNPJ: 08.788.903/0001-90

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
(Anexo a Lei 365/2018, DE 19/06/2018)

Anotar, seguindo normas estabelecidas, dados e informações sobre
os trabaihos realizados, consumo de combustível, conservação e
outras ocorrências, para controle da chefia; Providenciar o
abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob
sua responsabilidade; Executar tarefas afins e de interesse da
Municipalidade.

ELETRICISTA

Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo
plantas, esquemas e croquis; reparar e instalar redes elétricas em
prédios e logradouros públicos; Colocar e fixar quadros de
distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas
e outros; Reparar e instalar disjuntores, relês, exaustores,
amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros;
Instalar gambiarras nas ruas em épocas de festas; Instalar, regular e
reparar aparelhos e equipamentos elétricos; Zelar pela conservação
dos equipamentos de trabalho; Desempenhar outras tarefas que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.

PEDREIRO

Verificar as características das obras, examinando a planta e
especificações; Executar, segundo desenhos e croquis, obras de
construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e/ou
outros; Trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base de cai,
cimento e outros materiais de construção; Executar trabaihos de
alicerces; Levantar paredes e rebocar; Assentar e fazer restaurações
de tijolos, iadrilhos, azulejos, mosaicos e outros materiais; Realizar
trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes; Operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível e
/ou outros; Construir caixas d'água, sépticas, esgotos, tanques, etc.;
Zelar peta conservação das ferramentas de trabalho; Desempenhar
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera
de competência.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CNPJ: 08.788.903/0001-90

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
(Anexo a Lei 365/2018, DE 19/06/2018)

AGENTE ADMINISTRATIVO

Executar ou auxiliar nas tarefas de apoio administrativo, de
complexidade média e que apresentem relativa margem de
autonomia, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento diário das
diversas áreas; Participar da programação e elaboração das
atividades ligadas à seleção, treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal; Executar tarefas administrativas envolvendo a interpretação
e observância da lei, regulamentos, portarias e normas gerais;
Redigir ofícios, ordens de serviço e/ou outros; Executar trabalhos de
digitação e datilografia e anotações nos registros funcionais dos
servidores; Preencher fichas, formulários, talões, mapas e/ou outros,
encaminhando-os aos órgãos específicos; Elaborar folha de
pagamento de pessoal, efetuando cálculos para preenchimento das
guias relativas ès obrigações sociais; Controlar, sob supervisão, a
freqüência dos servidores municipais e fazer o acompanhamento da
escala de férias; Desempenhar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na sua esfera de competência,

FISCAL DE ARRECADAÇÃO £ TRIBUTAÇÃO

Orientar, supervisionar, fiscalizar e arrecadar tributos devidos por
aqueles que exercem comércio em vias públicas; Fiscalizar e
arrecadar tributos dos que exercem comércio, mesmo em caráter
transitório, ocupando solo urbano com mercadoria negociável;
Receber e dar quitação, quando autorizado, de tais tributos; Proceder
fiscalização e arrecadação em feiras livres e estabelecimentos
comerciais de um modo geral; Proceder à verificação do Interior dos
estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas vinculadas à
situação que constitua fato gerador de tributos; Exercer demais
atividades afins delegadas por seu superior.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e
supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; Assessorar
o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagern a
pacientes em estado grave; Auxiliar o enfermeiro na prevenção e
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CNPJ: 08.788.903/0001-90

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
(Anexo a Lei365/2018, DE 19/06/2018)

controle das doenças transmissíveis em geral em programas de
vigilância epidemiológíca; Atuar na prevenção e controle sistemático
da infecção hospitalar; Atuar na prevenção e controle sistemático de
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde; Executar atividades de assistência de
Enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro; Participar nos
programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual
e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de
alto risco; Participar nos programas de higiene e segurança do
trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do
trabalho; Adotar medidas de assepsia, higienizaçâo, desinfecção,
antissepsia e esterilização, preparo de material para esterilização;
Atuar na prevenção de acidentes mecânicos, físicos e químicos;
segurança do paciente acamado durante a movimentação,
transporte, precauções e conforto; pesagem e mensuraçâo; Verificar
temperatura, pulso, respiração e tensão arterial; exames físicos e
laboratoriais; Integrar a equipe de saúde e executar outras tarefas
correlatas.

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e
de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde;
Partlcipaj- das ações educativas atuando na promoção da saúde e na
prevenção das doenças bucals; Participar na realização de
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de
examlnador; Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção
das doenças bucals por melo da aplicação tópica do flúor, conforme
orientação do cirurgião-dentista; Fazer a remoção do blofilme, de
acordo com a Indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;
Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos
auxiliares de saúde bucal; Realizar fotografias e tomadas de uso
odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas
odontológlcas; Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;
Procederá limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; Remover
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suturas; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Realizar
Isolamento do campo operatório; Exercer todas as competências no
âmbito hospitalar, bem como Instrumentar o cirurgíão-dentista em
ambientes clínicos e hospitalares; Executar outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato,
podendo inclusive, a critério da Administração, ser designado para
compor-equipe do Programa Saúde da Família (PSF).

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Executar tarefas básicas de Informações a indivíduos e grupos,
visando a instrução da população em gerai para a prevenção de
doenças; Orientar a população em geral sobre a importância da
higiene e cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de
doenças; Ministrar medicamentos específicos de acordo com os
problemas de saúde básicos detectados, visando solucionar e/ou
amenizaj as causas dos mesmos; Efetuar visitas domiciliares,
conforme necessidades, seguindo instruções de seus superiores;
Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo
pressão arterial e verificando a temperatura; Prestar atendimentos
em primeiros socorros e imunizações; Fazer curativos quando
necessário; Realizar trabalhos relativos a vigilância epidemioiógica,
difundindo informações; Esterilizar os materiais e colaborar com a
limpeza e organização do locai de trabalho; Atuar em campanhas de
prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas; Auxiliar os
médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta
de material para a realização de preventivos de câncer; Elaborar
relatórios de acordo com as atividades executadas, que permitam
levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho;
Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações
e os comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas
profiláticas necessárias; Organizar o fichário, fazendo a distribuição e
arquivamento de fichas, marcação de preventivos, agendamento de
consultas e entrega de exames; Realizar outras tarefas correlatas ao
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 'R'
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PSICÓLOGO

Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoals e das
relações interpessoais, possibilitando a compreensão do
comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das
instituições de várias naturezas, onde quer que se estas ocorram;
Aplicar conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo
de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos
sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as
também a condições políticas, históricas e culturais; Contribuir para a
produção do conhecimento científico da psicologia através da
observação, descrição e análise dos processos de desenvolvimento,
inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do
comportamento humano e animal; Analisar a influência de fatores
hereditários, ambientais e psicossociais sobre os sujeitos na sua
dinâmica intrapsíquica e nas suas relações sociais, para orientar-se
no psicodiagnóstico e atendimento psicológico; Promover a saúde
mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos,
atuando para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial;
elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, utilizando seu
conhecimento e práticas metodológicas específicas, para
conhecimento das condições do desenvolvimento da personalidade,
dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando
ou encaminhando para atendimento apropriado, conforme a
necessidade; Participar da elaboração, adaptação e construção de
instrumentos e técnicas psicológicas através da pesquisa, nas
instituições acadêmicas, associações profissionais e outras entidades
cientificamente reconhecidas; Realizar divulgação e troca de
experiência nos eventos da profissão e comunidade científica e, à
população em gerai; Difundir as possibilidades de utilização de seus
recursos; Desempenhar suas funções e tarefas profissionais
Individualmente e em equipes multiprofissionais, em hospitais,
ambulatórios, centros e postos de saúde e consultórios; Realizar
pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção
psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes
abordagens teóricas; Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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ASSISTENTE SOCIAL

Executar e supervisionar trabalhos relacionados com o
desenvolvimento, diagnóstico e tratamento dos pacientes em seus
aspectos sociais (público Interno e externo); Identificar e analisar
problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e
aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades
inerentes à especialidade; Contribuir para o tratamento e prevenção
de problemas de origem psicossoclal e econômica que interferem no
tratamento médico; Estar articulado e sintonizado ao movimento dos
trabalhadores e de usuários que lutam pela real efetivação do SUS;
Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde
da Instituição, bem como de forma compromissada e criativa cumprir
o contido no projeto de Reforma Sanitária; Tentar construir e/ou
efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços
nas unidades que garantam a participação popular e dos
trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; Elaborar e
participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria
técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar
atento sobre a possibilidade de Investigações sobre temáticas
relacionadas à saúde; Elaborar, coordenar, executar e avaliar plano,
programas e projetos na área do Serviço Social; Realizar pesquisas e
estudos para conhecimento da realidade social; Executar outras
atribuições afins.

ENFERMEIRO

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem
empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a
proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva; Participar da
equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o
aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da
Instituição; Identificar as necessidades de enfermagem, programando
e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a
preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem,
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar .a
assistência a ser prestada pela equipe; Planejar, coordenar e /W
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organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e
outras; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos
os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes
com eficiência, qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de
enfermagem de maior complexidade, vaiendo-se de seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de
bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar testes
de sensibilidade, aplicando substâncias aíergênicas e fazendo a leitura
das reações para obter subsídios diagnósticos; Participar na
elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, visando a
melhoria da qualidade da assistência; Executar a distribuição de
medicamentos vaiendo-se de prescrição médica; Elaborar escalas de
serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua
responsabilidade; Fazer medicação intramuscular e endovenosa,
curativos, retirada de pontos, etc; Manter uma previsão a fim de
requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Realizar
reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da
equipe de trabalho; Fazer a triagem nos casos de ausência do médico
e presta atendimento nos casos de emergência; Providenciar o
recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem
como realiza uma análise dos mesmos; Executar outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior Imediato,
podendo inciusive, a critério da Administração, ser designado para
compor equipe do Programa Saúde da Família (PSF).

bioquímico

Manipular insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e
mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para
atender a produção de remédios e outros preparos; Controlar
entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e
livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisar produtos
farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar
qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na
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composição; Fornecer sempre que solicitado subsídios para
elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos;
Coordenar, executar e acompanhar as atividades específicas do
laboratório de análises clínicas, desde a recepção (coieta) do materlai
para exame e anáiise, até a entrega do iaudo finai ao paciente; Fazer
pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras de materiais, dos
exames requisitados pelos médicos; Analisar os aspectos químicos da
formação de anticorpos no sangue e outros fenômenos bioquímicos
para verificar os efeitos produzidos no organismo e determinar a
adequação relativa de cada elemento; Supervisionar e/ou executar
análises hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, parasitoiógicas,
cronológicas e outras utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas
do laboratório; Utilizar técnicas específicas de cultura e antiblograma,
comparando os resultados com gráficos de interpretação para
fornecer o diagnóstico laboratorial, visando complementar o
diagnóstico médico; Assumir a responsabilidade pelos resultados dos
exames realizados no laboratório, assinando os laudos para dar maior
segurança aos requisitantes; Executar outras atividades correlatas ao
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

FISIOTERAPEUTA

Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados,
realizando testes musculares e funcionais; Fazer pesquisas de
reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para
identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, seqüelas de
acidentes vasc.ular-cerebral e outros; Ensinar exercícios físicos de
preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo
demonstrações e orientando a parturiente para facilitar o trabalho de
parto; Prestar atendimento à pessoas com membros amputados,
fazendo treinamentos nas mesmas, visando a movimentação ativa e
independente com o uso das próteses; Fazer relaxamento, exercícios
e jogos_com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-
os sistimaticamente para promover a descarga ou liberação da
agressividade e estimular a sociabilidade; Manipular aparelhos de
utilidade fisloterápica; Controlar o registro de dados, observando as
anotações das aplicações e tratamentos utilizados, paraelaborar ^
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boletins estatísticos; Supervisionar e avaliar atividades dos auxitiares,
orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a execução
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais
simples; Assessorar autoridades superiores em assuntos de
fisioterapia preparando informes, documentos e pareceres; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior
Imediato.

FONOAUDIOLOGO

Elaborar programas de prevenção a nívei de saúde auditiva; Avaliar
as deficiências de comunicação do paciente, tanto verbal como não
verbal, tais como: fala, linguagem, voz, audição, leitura e escrita;
Realizar exames fonéticos da linguagem audiométrica e outras
técnicas próprias, para o diagnóstico de limiares auditivos, bem
como, visando estabelecer o plano de treinamento ou fonoterapla;
Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala,
linguagem, compreensão do pensamento verbalizado e outros; Fazer
demonstração de técnicas de respiração e impostação da voz,
orientando o treinamento fonético, auditivo de dicção e organização
do pensamento em palavras, visando a reeducação ou reabilitação do
paciente; Auxiliar no diagnóstico de lesões auditivas do ouvido
externo, ouvido médio e interno, fornecendo dados para indicação de
aparelhos auditivos; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a
praticabiiidade de reabilitação fonoaudioiógica, elaborando relatórios,
para complementar o diagnóstico; Participar de equipes
multiprofissionals para Identificação de distúrbios de linguagem em
suas formas de expressão e audição, emitindo pareceres de sua
especialidade, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; Preparar
Informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de
possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias,
pareceres e outros , bem como, orientações para pais e professores;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas oelo
superior Imediato. "W—
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NUTRICIONISTA

Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos
alimentos, a Rm de contribuir para melhoria protéica, racionalidade e
economlcidade dos regimes aiimentares; Proceder ao planejamento e
a elaboração de cardápios e dietas especiais para oferecer refeições
balanceadas; Desenvolver o treinamento em serviço do pessoal
auxiliar de nutrição para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos
serviços; Supervisionar o preparo, distribuição das refeições,
recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e
distribuição para possibilitar um melhor rendimento do serviço;
Efetuaro registro das despesas e das pessoas que recebem refeições,
fazendo anotações em formulários apropriados para estipular o custo
médio da alimentação; Promover o conforto e a segurança do
ambiente de trabalho para prevenir acidentes; Degustar os pratos
para avaliação do sabor dos mesmo; Executar outras tarefas
correlatas e/ou determinadas pelo superior Imediato.

FARMACÊUTICO

Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário
apropriado; controlar entorpecentes e produtos equiparados, através
de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais;
Analisar, produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos,
para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento
na composição; Orientar os responsáveis por farmácias e drogarias
para que cumpram as leis vigentes; Assessorar as autoridades
superiores no preparo de Informações e documentos sobre legislação
e assistência farmacêutica; Fornecer sempre que solicitado subsídios
para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e
manifestos; Controlar o estoque a compra de medicamentos, assim
como, o prazo de validade dos mesmos; Executar outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
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ODONTÓLOGO

Realizar exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando aparelhos
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções;
Priorizar a o atendimento a pacientes que apresentem quadros de
Infecção e dor; Identificar as afecções quanto à extensão e
profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados para
estabelecer o tipo de tratamento; Efetuar administração de
anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento;
Efetuar restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes
aplicação de flúor e demais procedimentos necessários; Realizar a
limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro para
eliminar a Instalação de focos de Infecção; Substituir ou restaurar
partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas
para completar ou substituir o órgão dentário; Orientar os pacientes
quanto os cuidados com a higiene bucal; Prescrever ou administrar
medicamentos para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou tratar de
InfecçÕes da boca e dentes; Participar da equipe multidiscipiinar,
efetuando treinamentos e desenvolvendo programas e projetos;
Registrar os dados coletados lançando-os em fichas Individuais, para
acompanhar a evolução do tratamento; Prescrever medicamentos
quando necessário; Providenciar o preenchimento das fichas e
relatórios informando as atividades dos serviços prestados;
Aconselhar os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orlentando-
os na proteção dos dentes e gengivas; Executar outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato,
podendo inclusive, a critério da Administração, ser designado para
compor equipe do Programa Saúde da Família (PSF).

MÉDICO PSF

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das
doenças do corpo humano dentro da sua especialidade; Efetuar
exames médicos, a aliando o estado gerai em que o paciente se
encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de
medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da
saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de
sua especialidade, auscuitando, apalpando ou utilizando instrumento
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especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades
requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para
outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de
exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para
informar ou confirmar diagnóstico; Prescrever medicação necessária
a cura do paciente; Coordenar programas e serviços de saúde;
Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
Participar de Juntas Médicas quando convocado; Exercer demais
atribuições inerentes a sua especialidade, ser designado para comoor
equipe do Programa Saúde da Família (PSF).


