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CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS/FUNÇÕES DA CARREIRA SAÚDE PÚBLICACONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS/FUNÇÕES DA CARREIRA SAÚDE PÚBLICACONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS/FUNÇÕES DA CARREIRA SAÚDE PÚBLICACONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS/FUNÇÕES DA CARREIRA SAÚDE PÚBLICA    
FUNÇÃO, CARGO E ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS FUNÇÕES.FUNÇÃO, CARGO E ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS FUNÇÕES.FUNÇÃO, CARGO E ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS FUNÇÕES.FUNÇÃO, CARGO E ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DAS FUNÇÕES.    

 

FunçãoFunçãoFunçãoFunção    Cargo efetivoCargo efetivoCargo efetivoCargo efetivo    Atribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições Básicas    

Assistente Social 
Profissional de 
Serviço de Saúde 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 
identificando e analisando problemas e necessidades materiais, 
psíquicas, de saúde e de outra ordem e aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar 
desajustes de natureza social; promover a integração ou a 
reintegração das pessoas à sociedade; elaborar, executar e analisar 
projetos sociais; implementar as políticas sociais no município na 
área de saúde para criança, adolescente, idoso, portadores de 
necessidades especiais; executar outras atribuições correlatas; 

Auditor de Serviços de 
Saúde (farmácia-
bioquímica) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Fazer análise do sistema do desempenho dos serviços prestados e 
verificação do contexto normativo referente ao SUS de 
programação e de relatórios de gestão dos sistemas de controle, 
avaliação e auditoria; de sistema de informação ambulatorial e 
hospitalar de indicadores de morbimortalidade; de instrumentos e 
de critérios de acreditação, credenciamento e cadastramento dos 
serviços da conformidade dos procedimentos dos cadastrados e das 
centrais de internação; do desempenho da rede de serviços de 
saúde; dos mecanismos de hierarquização, referência e contra-
referência da rede de serviços de saúde, dos serviços de saúde 
prestados, inclusive por instituições privadas, conveniadas ou 
contratadas; de prontuários de atendimento individual e demais 
instrumentos produzidos pelos sistemas de informações 
ambulatoriais e hospitalares; executar tarefas para atender 
unidades de saúde, por escala de plantão, inclusive sábados, 
domingos e feriados, no período diurno e noturno; elaborar 
relatórios e pareceres técnicos; executar outras atribuições 
correlatas. 

Auditor de Serviços de 
Saúde (enfermagem) 

Biólogo 
Profissional de 
Serviço de Saúde 

Desenvolver e estudos, pesquisas e análises laboratoriais nas áreas 
de parasitologia, microbiologia e imunologia, hematologia, 
histologia, citologia, patologia, anatomia, genética, bioquímica, 
biofísica, embriologia e fisiologia humana e produção de 
fitoterápicos; realizar estudos e pesquisas relacionadas com a 
investigação científica ligada à biologia sanitária; atuar em 
laboratórios da rede municipal de saúde; executar outras 
atribuições correlatas. 

Cirurgião Dentista 
(especialidade em 
pacientes especiais) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Atuar, conforme sua especialização, prestando assistência 
odontológica em postos de saúde e demais unidades assistenciais 
da Secretaria Municipal de Saúde; elaborar, executar e avaliar 
planos, programas e subprogramas de saúde bucal pública; atuar na 
recuperação da saúde bucal humana; realizar exames clínicos e 
diagnósticos de doenças orais; prescrição e tratamento para cura 
de enfermidades e avaliação de resultados; odontologia preventiva; 
realizar visitas domiciliares, consultas odontológicas e orientações 
educativo–preventivas; executar outras atribuições correlatas. 

Cirurgião Dentista 
(especialista 
odontopediatria) 

Cirurgião 
Dentista(especialista 
endodontista) 
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FunçãoFunçãoFunçãoFunção    Cargo efetivoCargo efetivoCargo efetivoCargo efetivo    Atribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições Básicas    

Enfermeiro  

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Executar o controle dos sinais vitais dos pacientes, observando a 
pulsação e utilizando aparelhos de culta pressão, para registrar 
anomalias; ministrar medicamentos e tratamentos e pacientes 
internados, observando horários, posologia e outros dados, 
atendendo prescrições médicas; registrar as tarefas executadas; as 
observações e as reações ou alterações importantes, anotando-as 
no prontuário do paciente; atuar, quando designado, em equipes 
de prestação de serviços especiais, em regime de dedicação 
exclusiva; coordenar os serviços de equipes de trabalho de sua área 
de atuação, zelando para que os serviços, instalações e recursos 
estejam disponíveis para atendimento ao cidadão; executar outras 
tarefas correlatas. 

Enfermeiro - Saúde 
mental 

Enfermeiro - urgência e 
emergência 

Farmacêutico 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Prestar assistência técnica às farmácias municipais e outras 
unidades de saúde pública; acompanhar e controlar a distribuição 
de medicamentos; manipular fórmulas e preparar e análises de 
medicamentos; executar métodos de análises aplicáveis e materiais 
biológicos; auxiliar na execução de exames laboratoriais, análises 
químicas, análises microbiológicas e imunobiológicas; realizar 
exames de matérias primas utilizadas na fabricação e conservação 
de alimentos; executar outras atribuições correlatas. 

Farmacêutico-
bioquímico 

Fiscal de Vigilância 
Sanitária (Farmácia-
bioquímica) 

Profissional de 
Serviço de Saúde  

Atuar, dentro da respectiva área de formação profissional, 
executando atividade de inspeção sanitária, conforme legislação 
pertinente, em relação à produção, comercialização, armazenagem, 
transporte, distribuição e exposição de alimentos; exercer a 
fiscalização de estabelecimentos e profissões cujas atividades 
estejam ligadas à saúde individual ou coletiva;supervisionar e 
coordenar equipes de trabalho; lavrar autos de infração, de 
apreensão e termo de depósito, por infringência às normas 
previstas na legislação; elaborar relatório de fiscalização de 
autuação e de visitas e, quando couber, subsidiar decisão da 
instância superior; executar diligências de caráter preventivo, para 
coleta de informações aos fornecedores, de forma a orientá-los no 
cumprimento da legislação, lavrando-se o competente auto de 
constatação; executar outras atribuições correlatas. 

Fiscal de Vigilância 
Sanitária (Enfermagem) 

Fisioterapeuta 
Profissional de 
Serviço de Saúde 

Executar tratamentos de reabilitação em pacientes com deficiência 
física e/ou mental, empregando técnicas adequadas e de 
reeducação, para obter o máximo de recuperação; aplicar agentes 
físicos e de movimento na recuperação de incapacidades orgânicas; 
aplicar métodos e técnicas fisioterápicos adequados para a cura de 
doenças e lesões; executar outras atribuições correlatas. 

Fonoaudiólogo 
Profissional de 
Serviço de Saúde 

Prestar atendimento, avaliar pacientes e identificar problemas ou 
deficiências ligadas à comunicação oral, empregando teorias 
próprias de avaliação e realizando os treinamentos fonéticos, 
auditivos, de dicção, impostação da voz e outros, visando 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; realizar 
diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação da comunicação 
oral e escrita; prestar orientação técnica para o desenvolvimento da 
linguagem oral e escrita; emitir laudos técnicos, nas respectivas 
áreas de atuação; executar outras atribuições correlatas. 
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FunçãoFunçãoFunçãoFunção    Cargo efetivoCargo efetivoCargo efetivoCargo efetivo    Atribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições Básicas    

Gestor de Serviço de 
Saúde (administração) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Assessorar na formulação das políticas de financeiras da 
previdência municipal; apoiar a elaboração do orçamento anual e 
do plano plurianual e o relatório anual de atividades; acompanhar a 
execução orçamentária, financeira e patrimonial da previdência 
municipal; realizar estudos periódicos sobre o comportamento da 
receita e da despesa e recomendar a adoção de providências para 
sua gestão; executar as atividades relativas à aquisição, à guarda e 
ao controle de material e equipamentos; executar as atividades de 
elaboração da folha mensal de pagamento de benefícios; planejar, 
coordenar, desenvolver e implementar sistemas, métodos e 
procedimentos que requeiram conhecimentos de caráter 
administrativo e técnico; promover a melhoria de processos 
organizacionais e  gerenciais, aplicando princípios científicos de 
administração e criar oportunidades para contatos internos e 
externos para essa finalidade; prestar assessoramento técnico às 
atividades das áreas de recursos humanos e previdência, 
patrimônio, finanças, compras e suprimento e administração; 
coordenar e supervisionar equipes técnicas, operacionais ou 
administrativas; executar outras tarefas correlatas; 

Gestor de Serviço de 
Saúde (direito) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Implementar e orientar a aplicação de leis, regulamentos e normas 
relacionados com atividades da administração pública, em especial, 
as de interesse das atividades de saúde pública; desenvolver, 
orientar, coordenar, controlar e executar pesquisas destinadas à 
elaboração de pareceres, manifestações com fundamentação 
técnica, relatórios e regulamentos de interesse da gestão da saúde; 
elaborar minutas de editais, contratos, acordos, convênios ou 
aditivos de interesse do órgãos gestor do SUS; executar tarefas em 
trabalhos institucionais de natureza geral, pesquisando e 
selecionando textos jurídicos e informações de interesse, intervindo 
na tramitação de processos, exercendo atividades de apoio aos 
titulares de cargos de direção e gerência do órgãos gestor das 
atividades de saúde no Município; cumprir as orientações 
normativas da Procuradoria Geral do Município; executar outras 
atribuições correlatas. 

Gestor de Serviço de 
Saúde (arquitetura) 

Profissional de 
Serviço de Saúde  

Elaborar, executar, e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, 
interiores, monumentos e outras obras, estudando característica e 
preparando programas e métodos de trabalho; planejar as plantas e 
especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, 
funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturais, 
estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; elaborar o 
projeto final, segundo sua criatividade, obedecendo às normas 
regulamentares de construção vigentes e estilos, nos trabalhos de 
construção e reforma; preparar previsões detalhadas das 
necessidades da construção, determinando e calculando materiais, 
mão-de-obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros 
elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis; e executar 
outras tarefas correlatas. 
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FunçãoFunçãoFunçãoFunção    Cargo efetivoCargo efetivoCargo efetivoCargo efetivo    Atribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições Básicas    

Gestor de Serviço de 
Saúde (tecnologia da 
Informação) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Desenvolver sistemas de informação com base na análise e projeto 
pré-efetuados, utilizando conceitos de aplicações locais, cliente-
servidor e multicamada; projetar e implementar bancos de dados 
voltados para aplicações em rede (multiusuários); analisar e 
estabelecer forma de utilização e desenvolvimento de sistemas de 
processamento automático de dados, estudando as necessidades, 
possibilidades e métodos referentes aos mesmos, para assegurar a 
exatidão e rapidez no tratamentos de informações; executar 
estudos sobre a viabilidade e o custo da utilização de sistemas 
informatizados, levantando os recursos disponíveis e necessários, 
para submetê-los a decisão superior;  preparar diagramas de fluxo e 
outras instruções referentes a sistemas informatizados e demais 
procedimentos correlatos, elaborando-os segundo linguagem 
apropriada, para orientar os programadores e outros trabalhadores 
envolvidos na operação de microcomputadores; executar outras 
tarefas da sua área de atuação; executar outras atribuições 
correlatas. 

Gestor de Serviço de 
Saúde (engenharia 
sanitária ou ambiental) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

 Realizar atividades compreendendo a realização de vistorias, 
perícias, avaliações, análise de documentos, realização de estudos 
técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações 
técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias 
da área de habilitação profissional, indicando a fundamentação 
técnica, métodos e parâmetros aplicados; atuar nas atividades 
assistência técnica, fiscalização, licenciamento ambiental, em 
unidades de conservação, arborização urbana; desempenhar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na área de 
competência da fiscalização ambiental. 

Gestor de Serviço de 
Saúde (ciências 
contábeis) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Planejar, supervisionar, coordenar, orientar e coordenar a execução 
das atividades referentes à contabilidade, promovendo os registros 
dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais do Fundo 
Municipal de Saúde; coordenar, controlar e executar as atividades 
de elaboração orçamentária e de controle da situação financeira e 
patrimonial do Fundo Municipal de Saúde; traçar o plano de contas, 
o sistema de livros e de documentos e o método de escrituração, 
para possibilitar o controle contábil e orçamentário; prestar 
assessoramento em assuntos da área de contabilidade; elaborar 
balancetes e demonstrações do movimento por contas ou grupos 
de contas, de forma analítica ou sintética; analisar balanços; 
executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro 
da rede de serviços; executar outras tarefas correlatas; elaborar 
demonstrativos e relatórios referentes à execução orçamentária e 
financeira dos recursos da saúde.   

Gestor de Serviço de 
Saúde (engenharia civil) 

Profissional de 
Serviço de Saúde 

Atividade relacionada ao planejamento, coordenação, supervisão, 
orientação e execução de tarefas envolvendo obras serviços 
técnicos de engenharia civil e desenvolvimento de projetos, 
observando normas técnicas, dispositivos oficiais e consultando os 
relatórios e planilhas de gastos, além de assistência em atividade 
inerentes a sua área de atuação nas atividades do órgão gestor da 
saúde pública municipal. 

Médico Especialista: 
Radiologia, 
Anestesiologia,Gastrent
erologia, Ginecologia/ 
Obstetrícia, 

Profissional de 
Medicina 

 
Atuar, conforme sua especialização, prestando assistência médica 
em unidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde; 
elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; atuar na recuperação da saúde humana; realizar 
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FunçãoFunçãoFunçãoFunção    Cargo efetivoCargo efetivoCargo efetivoCargo efetivo    Atribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições Básicas    

Hematologista, 
Infectologia,  
Nefrologia, 
Neurologia,Neuropedia
tria,  Oftalmologia,   
Oncologia,Ortopedia,  
Otorrinolaringologia, 
Patologista,  
Pediatra,  
Pneumologista, 
Psiquiatra,  
Psiquiatra Criança/ 
Adolescente 
Reumatologia, 
Saúde Trabalhador, 
Ultrassonografia 
Médico Plantonista, 
Urgência e Emergência 

exames clínicos e diagnósticos de doenças; prescrição e tratamento 
para cura de enfermidades e avaliação de resultados; medicina 
preventiva; realizar visitas domiciliares, consultas médicas e 
orientação médico-sanitária; garantir a prestação qualitativa dos 
serviços de assistência e de preservação da saúde, segundo as 
diretrizes da política de saúde municipal; realizar ações e atividades 
programáticas estabelecidas; participar da elaboração, execução e 
avaliação de programas, da normatização de procedimentos 
relativos a sua área de abrangência; desenvolver ações e atividades 
educativas junto aos pacientes, servidores e comunidade; participar 
de programas de vigilância epidemiológica; realizar registros e 
procedimentos necessários (análise, exame físico); determinar a 
hipótese diagnosticada; prescrever tratamento, encaminhamento 
para serviços especializados e outros; conhecer e atualizar os 
recursos médicos disponíveis, normas e rotinas de serviço; 
organizar, manter e controlar os equipamentos, instrumentos 
materiais sob sua guarda e utilização, requisitando sua manutenção 
preventiva e corretiva; responsabilizar-se pelas informações 
constantes no prontuário, na receita, no atestado e na guia de 
encaminhamento subscrita;  

Psicólogo 
Profissional de 
Serviço de Saúde 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e 
tratamento; desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de 
restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; atender a crianças e adolescentes, 
avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para 
contribuir no processo de tratamento médico; executar outras 
atribuições correlatas. 

Psicopedagogo 
Profissional de 
Serviço de Saúde 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 
identificando e analisando problemas e necessidades materiais, 
psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de 
natureza biopsicossocial e promover a integração ou a reintegração 
dessas pessoas à sociedade; elaborar, executar e analisar projetos 
sociais; implementar as políticas sociais no município (criança, 
adolescente, idoso, portadores de necessidades especiais, etc); criar 
organizações comunitárias e fortalecer as já existentes;  executar 
outras atribuições correlatas 

Auxiliar de Consultório 
Dentário II 

Técnico de Saúde 
Pública I 

Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme 
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas;manipular 
materiais de uso odontológico;selecionar moldeiras;  preparar 
modelos em gesso;  registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde 
bucal;  executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho;  realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde 
bucal;  aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos;  atuar com equipe levantamento de necessidades 
em saúde bucal; atuar, sempre, sob a supervisão do cirurgião-
dentista ou do Técnico em Saúde Dental; executar outras 
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FunçãoFunçãoFunçãoFunção    Cargo efetivoCargo efetivoCargo efetivoCargo efetivo    Atribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições BásicasAtribuições Básicas    

atribuições correlatas. 

Técnico de Serviços de 
Saúde I 

Técnico de Saúde 
Pública I 

Atuar na orientação, supervisão e execução de atividades 
administrativas e operacionais das unidades de saúde, 
relativamente a registros funcionais, concessão de direitos e 
vantagens, pagamento de pessoal; executar atividades de operação 
dos sistemas de informação, financeiros e patrimoniais exclusivos a 
área de saúde; acompanhar a execução de contratos e convênios; 
apoiar a execução dos serviços de aquisição, guarda e distribuição 
de materiais; preparar relatórios, gráficos, tabelas e planilhas, 
utilizando equipamentos de informática; classificar, autuar, arquivar 
e controlar a tramitação e distribuição de documentos e processos; 
supervisionar atividades desempenhadas por equipes auxiliares, 
incentivando a participação nos trabalhos do setor;  controlar o 
registro e movimentação de numerários; fazer conferência de 
listagens, quadros demonstrativos, documentos de recebimento e 
pagamentos; operar equipamentos de informática, elaborar e 
digitar correspondências, preencher e conferir formulários e outros 
instrumentos pertinentes; auxiliar nas atividades administrativas, 
efetuar controles específicos da área de saúde pública e organizar e 
manter arquivos e fichários de saúde; executar outras tarefas 
correlatas.  

Técnico de Serviços de 
Saúde I (atendimento e 
recepção) 

Técnico de Saúde 
Pública I 

Recepcionar pacientes, preenchendo dados pessoais em 
prontuários e encaminhando-os para consulta; triar a clientela, 
mantendo controle e atualização de informações, preenchendo 
formulários, prontuários, carteiras de vacinação e controle de 
saúde, efetuando aprazamento, lançando dados em formulários 
apropriados, fazendo encaminhamento aos serviços de saúde 
disponíveis e compatíveis; atender pós-consulta os pacientes, 
orientando e entregando medicamentos, conforme prescrição 
médica e prestando informações gerais sobre cuidados básicos de 
saúde; executar outras tarefas correlatas.  

Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de Saúde 
Pública II 

Orientar e acompanhar os trabalhos de enfermagem em grau 
auxiliar, e participar do planejamento da assistência de 
enfermagem, cabendo-lhe especialmente: executar ações 
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro e 
participar da orientação e supervisão de trabalhos de enfermagem 
em grau auxiliar e compor a equipe de saúde; executar outras 
atividades correlatas. 

Técnico de Laboratório 
Técnico de Saúde 
Pública II 

Executar trabalhos técnicos relativos à analise de laboratório; 
preparar medicamentos e soluções reativas, bem como operar, 
calibrar e manter equipamentos analíticos e de suporte; 
desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames 
através de manipulação de aparelhos de laboratórios e por outros 
meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou prevenção 
de doenças; zelar pela limpeza de aparelhos e instrumentos de 
laboratório; executar outras atividades correlatas. 

Técnico de Radiologia 
Técnico de Saúde 
Pública II 

Selecionar filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de 
radiologia requisitada pelo médico, visando facilitar a execução do 
trabalho; colocar os filmes nos chassis, preparar o paciente nas 
posições corretas, medindo as distâncias para a focalização da área 
a ser radiografada; acionar o aparelho de raio "x", observando as 
instruções de funcionamento; encaminhar os chassis com o filme à 
câmara escura e efetuar a revelação da chapa; registrar o número 
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de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e 
requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; 
controlar o estoque de filmes e de outros materiais do setor, 
verificando gastos, para assegurar a continuidade do serviço; operar 
qualquer tipo de máquina para a revelação, fixação e secagem de 
chapas radiográficas; executar outras atividades correlatas. 

Técnico de Segurança 
no Trabalho 

Técnico de 
SaúdePública II 

Integrar equipe de definição e elaboração da política de saúde e 
segurança no trabalho; participar, sob supervisão, da 
implementação das medidas de segurança no trabalho, 
identificação de variáveis de controle de acidentes, qualidade de 
vida e meio ambiente; participar de perícias internas, do 
acompanhamento e avaliação da operacionalização de medidas de 
segurança no trabalho; desenvolver ações educativas na área de 
saúde e segurança no trabalho;participar da adoção de tecnologias 
e processos de trabalho; integrar equipe de investigação e analise 
de acidentes e recomendação de medidas de prevenção e controle 
para saúde e segurança no trabalho. 

Técnico de Serviços de 
Saúde II (cuidador em 
saúde mental) 

Técnico de Saúde 
Pública II 

Prestar e garantir o atendimento aos pacientes em situações de 
crises, por solicitação do beneficiário, por solicitação de familiares 
ou do representante legal; visitar todos os beneficiários sob sua 
responsabilidade, assim como seus familiares (quando for o caso); 
mobilizar outros recursos assistenciais, sempre que achar 
necessário; incentivar atividades coletivas de ressocialização – 
trabalho, cultura e lazer; sensibilizar e orientar pessoas e grupos, 
incluídos na rede social do usuário, objetivando integrá-lo de forma 
satisfatória ao convívio social; defender o exercício pleno dos 
direitos civis e políticos do usuário, incluída a discussão permanente 
dos limites da tutela, para isso acionando a assistência jurídica 
adequada; avaliar a provisão do apoio direto ao beneficiário pelo 
representante legal, se houver; submeter ao gestor municipal 
relatório sobre o acompanhamento de cada beneficiário. 

Técnico de Serviços de 
Saúde II (imobilização 
ortopédica) 

Técnico em 
Saúde Pública II 

Atender à solicitação médicaencaminhada à sala de gesso, 
observando o tipo de imobilização a ser feita e o membro afetado; 
proceder à técnica de imobilização conforme padrões técnicos, 
utilizando todo material necessário para tal; solicitar ao técnico ou 
auxiliar de enfermagem para realizar o curativo, em caso de fratura 
exposta ou com ferimentos/escoriações; orientar o paciente a 
permanecer no setor por um tempo, após a colocação de gesso; 
orientar quanto à melhor maneira de deambular com a bota 
gessada, quanto à higiene corporal e principalmente a retornar ao 
serviço, se ocorrer qualquer dano ao aparelho gessado; 
confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadase 
enfaixamentos; executar imobilizações e trações cutâneas, bem 
como auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações 
esqueléticas e nas manobras de redução manual;executar 
imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações 
para os dedos); preparar e executar trações cutâneas; auxiliar o 
médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e na 
manobra de redução; preparar sala para pequenos procedimentos 
fora do centro cirúrgico como pequenas suturas e anestesia local 
para manobras de redução manual, punções e infiltrações; executar 
outras tarefas correlatas. 
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Técnico de Serviços de 
Saúde II (tecnologia da 
informação) 

Técnico de 
SaúdePública II 

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, 
critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de 
banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e 
realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos 
de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de 
sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento; coletar dados referentes às atividades 
mensuráveis dos serviços hospitalares; manter os sistemas de 
registro e controle de informações para a apuração de desempenho 
de pessoas e de unidades e controle e apropriação de custos dos 
serviços executados; instalar e customizar softwares, implantar e 
administrar sistemas e bancos de dados e rotinas de 
segurança;executar outras tarefas correlatas. 

 


