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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - PMVS Nº 001/2013 
 

ANEXO III  
 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

SERVENTE  
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Responsável pela limpeza/varrição/lavagem e desinfecção de toda área interna e 

externa, inclusive sanitários; 

 Responsável pelo recolhimento de todo lixo e encaminhamento ao local de 

armazenamento próprio; 

 Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

 

SERVENTE PLANTONISTA 12X36 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Responsável pela limpeza/varrição/lavagem e desinfecção de toda área interna e 

externa, inclusive sanitários; 

 Responsável pelo recolhimento de todo lixo e encaminhamento ao local de 

armazenamento próprio; 

 Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 

COPEIRA PLANTONISTA 12X36 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Manusear e preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas, chá, sucos, 

torradas e lanches leves em geral);  

 Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às 

suas necessidades alimentares;  

 Arrumar bandejas e mesas e servir; 

 Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização 

e conservação;  

 Executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha;  

 Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos;  

 Controlar os materiais utilizados;  

 Evitar danos e perdas de materiais;  

 Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos;  
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 Ter noções de dietas;  

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 
 
 

COSTUREIRA 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns 

de costura e máquinas de costura, para armar essas peças. 

 Coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas e outros instrumentos 

apropriados, para confeccionar os diversos tipos de vestiário. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
 

SEPULTADOR 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Realizar limpeza e a conservação do cemitério, remover e/ou incinerar o lixo 

do cemitério;  

 Limpar catacumbas;  

 Efetuar sepultamentos; 

 Executar outras atividades afins, a critério da chefia imediata. 
 

COZINHEIRA PLANTONISTA 12X36 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Preparar refeições, cafés, lanches, sucos e sobremesas em pequenas e grandes 

quantidades; elaborar e executar cardápios;  

 Responsabilizar-se pelo balanceamento das refeições;  

 Controlar a qualidade, a conservação e o estoque dos alimentos;  

 Controlar a quantidade usada na preparação de uma refeição;  

 Fazer a higienização e o pré-preparo de frutas e hortaliças de acordo com 

determinação do cardápio diário;  

 Cuidar da higienização, da conservação de utensílios e da dos equipamentos 

utilizados; zelar pela ordem, pela disciplina, pela higiene e pela segurança do local;  

 Reciclar os alimentos evitando perdas dos mesmos;  

 Ter comprometimento com o serviço;  

 Manter a higiene e o asseio pessoal;  
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 Utilizar técnicas de cozinha e nutrição;  

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 

 

LAVADEIRA PLANTONISTA 12X36 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Executar tarefas de lavagem de roupas;  

 Lavar por completo e passar todas as roupas dos leitos e demais repartições do 

hospital; 

 Manobrar máquinas de lavar para efetuar a lavagem;  

 Zelar pela guarda e conservação das ferramentas e materiais peculiares ao trabalho; 

 Manter sempre limpo o local de trabalho;  

 Executar outras atividades afins. 
 

 

MOTORISTA PLANTONISTA 24X36 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Dirigir ambulâncias;  

 Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 

utilização;  

 Transportar pessoas e materiais;  

 Orientar o carregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar 

danos aos materiais transportados;  

 Orientar o descarregamento de cargas;  

 Zelar pela segurança de passageiros e/ou cargas;  

 Fazer pequenos reparos de urgência; 

 Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à 

manutenção sempre que necessário;  

 Higienizar a ambulância conforme as normas da Secretaria de Vigilância Sanitária; 

observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo;  

 Anotar, segundo o diário de bordo, a quilometragem rodada, viagens realizadas, 

objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo 

após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras 

tarefas afins a critério de sua chefia imediata. 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF (ÁREA II e ÁREA III) 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 

ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor Municipal. 

 Desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 Outras funções correlatas. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 
 

Descrição Sumária do Cargo:  
 
 Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc); 

 Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação 

de risco, conforme planejamento da equipe;  

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da USF. 

 Desempenha tarefas afins. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Receber o plantão no setor previamente determinado, leito a leito; 

 Executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina 

e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente. 

 Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Presta auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e 

laudo.  

 Organiza os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantidade em 

relação à ficha de estoque.  

 Elabora e separa as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, Prontos Socorros e 

medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas fichas, 
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relata as necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima 

de demanda, bem como, as validades próximas ao vencimento.  

 Auxilia na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de 

Alto Custo e Dose Certa, distribui medicamentos aos pacientes nas Unidades Básicas 

de Saúde e atende aos pacientes do Alto Custo. 

 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

Participa de programas de educação continuada. Cumpre normas e regulamentos do 

SAMEB.  

 Desempenha tarefas afins. 
 
 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 
 
 
 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Promover apoio à atividade dos profissionais de saúde, a correta implementação de 

rotinas de saúde nas dependências dos consultórios dentários do Município. 

 Executar outras atividades correlatas. 
 

 

RECEPCIONISTA PLANTONISTA 12X36 
 

 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, obedecendo às 

normas internas do local de trabalho;  

 Atender telefones, anotar e transmitir recados;  

 Identificar e registrar visitantes;  

 Receber, conferir, registrar e distribuir correspondências e documentos; repassar 

informações e relatórios conforme a necessidade do serviço;  

 Controlar entrada e saída de visitantes, de equipamentos e de utensílios;  

 Operar máquinas de escritório de natureza simples, tais como: telefones, 

computadores, impressoras, aparelhos de fax e outros;  

 Responder a chamadas telefônicas, propiciando informações gerais e precisas, 

interna e externamente; 

 Informar à segurança do local de trabalho sobre pessoas ou movimentações 

estranhas ao setor;  

 Manter a higienização e a limpeza do local de trabalho;  

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 
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SECRETÁRIO (A) 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Assessorar a diretoria e presidência no desempenho de suas funções; 

 Atendimento pessoas (cliente externo e interno); 

 Gerenciamento de informações e elaboração de documentos; 

 Controlar a correspondência física e eletrônica; 

 Realizar trabalhos de escriturário e recepcionista;  

 Aplicar métodos de codificação e preenchimento de fichas;  

 Proceder ao arquivo de documentos físicos e eletrônicos; 

 Efetuar controle administrativo;  

 Digitar, conferir, arquivar e protocolar documentos;  

 Preencher formulários; 

 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 
 
 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Realizar tarefas de orientação sobre higiene bucal à população e auxiliar na 

realização de tarefas de trabalhos odontológicos. 

 Desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos. 
 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabilidade pública; 

 Escriturar mecânica ou manualmente livros contábeis; 

 Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA 
 

 

 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Receber o plantão no setor previamente determinado, leito a leito; 

 Executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina 

e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente. 

 Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
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ENFERMEIRO - PLANTONISTA 
 

Descrição Sumária do Cargo: 

 Exercer atividades de planejamento, supervisão, orientação e execução dos 

cuidados operacionais de enfermagem, objetivando preservar, recuperar e reabilitar 

a saúde do paciente. 

 Executar outras atividades correlatas. 
 

ENFERMEIRO - PSF 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem relacionadas 

ao Programa Saúde da Família - PSF, bem como participar da elaboração e 

execução de programas de saúde pública.  

 Executar outras atividades correlatas. 
 

ENFERMEIRO  
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 
 Exercer atividades de planejamento, supervisão, orientação e execução dos 

cuidados operacionais de enfermagem, objetivando preservar, recuperar e reabilitar 

a saúde do paciente. 

 Executar outras atividades correlatas. 
 

FARMACÊUTICO 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Os ocupantes do cargo têm como atribuições, as tarefas relacionadas com a 

composição e fornecimento de medicamentos e outros preparativos de 

medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de 

substâncias de origem animal e vegetal de matérias-primas e de produtos acabados, 

para atender a receitas médicas, odontológicas, veterinárias e a dispositivos legais. 

 Executar outras atividades correlatas. 

 
MÉDICO ANESTESISTA 

 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Verificar exames e condições gerais dos pacientes no pré-operatório;responsabilizar-

se pelo ato anestésico-cirúrgico durante a intervenção  cirúrgica e no pós-operatório; 

monitorar as condições gerais do paciente e executar qualquer outra atividade que, 
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por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à 

área.  

 Executar outras atividades correlatas. 

 
MÉDICO OBSTETRA 

 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia; desempenhar funções da 

medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 

terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuiçõespertinentes 

ao cargo e à área.  

 Executar outras atividades correlatas. 

 
MÉDICO DO TRABALHO 

 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Realizar consultas e atendimentos médicos na área de medicina ocupacional. Tratar 

clientes. Implementar ações para promoção da saúde ocupacional. Coordenar 

programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas, 

adotar medidas de precaução universal de biossegurança. 

 Executar outras atividades correlatas. 

 

MÉDICO PEDIATRA 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina 

preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e 

acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, 

por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à 

área.  

 Executar outras atividades correlatas. 

 
MÉDICO PLANTONISTA 

 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Prestar atendimento de Urgência e Emergência em demanda espontânea, cuja 

origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos 
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mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas, drenagens e 

passagem de cateteres;  

 Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da 

equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e 

colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais;  

 Contatar a Central de Regulação Médica para colaborar com a organização e 

regulação do sistema de atenção à urgências;  

 Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico científico da Unidade 

de Urgência e Emergência;  

 Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 

médico-paciente e observando preceitos éticos. 

 Executar outras atividades correlatas. 
 
 
 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 
 

Descrição Sumária do Cargo: 
 

 Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 

medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o 

bem estar da comunidade do Município, bem como, desempenhar papel de apoio e 

de capacitação na sua área específica, quando necessário. 

 Executar outras atividades correlatas. 

 


