PREFEITURA M U N IC IP A L DE P A R N A M IR IM
GABINETE CIVIL

Lei Complementar n° 0127/2017.

Sanciono a presente Lei C om plem entar sem veto.
G abinete Civil, Parnam irim /R N, 27 de dezem bro de 2017;
128^ da República,

Prefeito

Cria novos cargos públicos de provimento efetivo
no âmbito do Município de Parnamirim, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o - Ficam criados os cargos e respectivas vagas de provimento efetivo de Nível
Elementar, Médio, Técnico e Nível Superior, constantes no Anexo I da presente Lei, que se
incorporam a estrutura de pessoal do Município de Parnamirim.

Art. 2o- O provimento dos cargos efetivos, através de concurso público, relativos às
vagas criadas por esta Lei, fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentaria e financeira para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes, conforme 0 disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 3o - O Vencimento dos cargos públicos criados por esta Lei são os mesmos
definidos para aqueles de idêntica denominação, ou para o mesmo grau de escolaridade,
daqueles já existentes no Quadro de Pessoal do Município de Parnamirim.
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■
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Art. 4o As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do
Orçamento Geral do Município.

Art. 5o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2017.
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ANEXO I
NIVEL m e d io
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

/-n

CARGO
TÉCNICO EM
RADIOLOGIA
AGENTE SOCIAL

NÍVEL
MÉDIO

VAGAS
09

CARGA HORÁRIA
24

VENCIMENTO
R$ 950,00

MÉDIO

03

40

R$ 950,00

AGENTE DE
CONTROLE DE
ZOONOSES
ARTESÃO
TÉCNICO EM
LABORATÓRIO
TÉCNICO EM
NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA
TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL
TÉCNICO EM

MÉDIO

05

40

R$950,00

MÉDIO
TÉCNICO

07
20

40
40

R$ 950,00
R$ 950,00

TÉCNICO

12

40

R$ 950,00

TÉCNICO

18

40

R$ 950,00

TÉCNICO

201

30

R$ 950,00

02

40

R$ 950,00

ENFERM AGEM
TÉCNICO
TÉCNICO EM
PRÓTESE DENTÁRIA
TÉCNICO DE
TÉCNICO
FARMÁCIA
TÉ C N IC O
TÉCNICO
EDUCACIONAL
TÉCNICO
TÉCNICO
ORTOPÉDICO
TÉCNICO
SAPATEIRO
ORTOPÉDICO

45

40

950,00

04

40

950,00

06

40

950,00

02

40

950,00

NÍVEL SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

S~\

CARGO
MÉDICO
AUDITOR (COM
FORMAÇÃO EM,
FISIOTERAPIA,
ODONTOLOGIA,
ENFERMAGEM,
FONOAUDIOLOGIA
E FARMÁCIA)
ENFERMEIRO
ASSISTENTE

N ÍV EL

VAGAS
204
04

Carga Horária
20 HORAS
40 HORAS

V EN C IM EN TO

SUPERIOR
SUPERIOR

SUPERIOR
SUPERIOR

50
05

30 HORAS
30 HORAS

R$ 1.268,87
R$ 1.268,87

R$ 1.232,48
R$1.232,48

SOCIAL
FARMACEÚTICOBtOQUÍMICO
ARQUITETO
PSICOLOGO
FARMACÊUTICO
BIOLOGO
EDUCADOR
FÍSICO
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDiÓLOGO
NUTRICIONISTA
PEDAGOGO
PSICOPEDAGOGO
FISCAL DA
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA SANiTARISTA
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
CIRURGIÃO
DENTISTA
CIRURGIÃO
DENTISTA BUCO
MAXILAR
CIRURGIÃO
DENTISTA
ENDODONTISTA
CIRURGIÃO
DENTISTA
PERIODONTISTA
CIRURGIÃO
DENTISTA
PROTESISTA
CIRURGIÃO
DENTISTA NEC.
ESPECIAIS
CIRURGIÃO
DENTISTA
PEDIÁTRICO

SUPERIOR

06

40 HORAS

R$ 1.268,87

30 HORAS

R$ 1.827,00

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR

01
16
11
01
02

40
40
40
40

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

R$
R$
R$
R$

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR

14
09
07
05
01
01

30
40
40
40
40
40

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

R$ 1.268,87
R$ 1.268,87
R$ 1.268,87
R$ 1.268.87
R$1.268,87
R$ 1.268,87

SUPERIOR

09

30 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

03

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

02

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

03

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

02

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

02

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

02

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

01

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR

1.268,87
1.268,87
1.268,87
1.268,87

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
MÉDICO
CLÍNICO GERAL
ENFERMEIRO
FARMACÊUTIC
O

SUPERIOR

60

40 HORAS

R$ 2.464,96

SUPERIOR
SUPERIOR

65
05

40 HORAS
40 HORAS

R$1.268,87
R$ 1.268,87

FISIOTERAPEU
TA
NUTRICIONISTA
ASSISTENTE
SOCIAL
EDUCADOR
FÍSICO
PSICOLOGO
CIRURGIÃO
DENTISTA
AGENTE DE
COMBATE A
ENDEMIAS
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE SAÚDE
AGENTE
SOCIAL
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO EM
SAÚDE BUCAL

SUPERIOR

05

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR
SUPERIOR

05
08

40 HORAS
30 HORAS

R$ 1.268,87
R$ 1.268,87

SUPERIOR

05

40 HORAS

R$ 1.268,87

SUPERIOR
SUPERIOR

08
42

40 HORAS
40 HORAS

R$ 1.268,87
R$ 1.268,87

MÉDIO

80

40 HORAS

R$ 1014,00

MÉDIO

76

40 HORAS

R$ 1.014,00

MÉDIO

03

40 HORAS

R$ 950,00

TÉCNICO

61

40 HORAS

R$ 950,00

TÉCNICO

40

40 HORAS

R$ 950,00

ANEXO II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E PRÉ-REQUISITOS
PARA INVESTIDURA

ANEXO II
PERFIL DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE.
CARGO
Artesão

REQUISITO
Fundamenta!
Completo

RT
40 h

ATRIBUIÇÕES
Executar oficina de
artesanato; Atuar sob
orientação do terapeuta
ocupacional em oficinas
terapêuticas
desenvolvendo atividades
artísticas manuais e
artesanais; Organizar e
controlar o consumo de
materiais para oficinas;
Executar atividades
manuais e criativas para
fins de recuperação do
indivíduo; Ministrar
técnicas de trabalho em
madeira, tecido, argila e
outros materiais artesanais;
Outras atividades inerentes
à função por determinação
das chefias.

Agente
Comunitário de
Saúde

Médio
Profissionalizante
ou Médio
compieto + curso
Técnico

40h

Agente de
Combate a
Endemias

Médio
Profissionalizante
ou Médio
compieto + curso
Técnico

40h

Agente Social

Médio

40h

Utilizar de instrumentos
para diagnóstico
demográfico e sociocultural
da comunidade; promover
ações de educação para a
saúde individual e coletiva;
registrar, para fins
exclusivos de controle e
planejamento das ações de
saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros
agravos à saúde; estimular
à participação da
comunidade nas políticas
públicas voltadas para a
área da saúde; realizar
visitas domiciliares
periódicas para
monitoramento de situações
de risco à família; e
participar de ações que
fortaleçam os elos entre o
setor saúde e outras
políticas que promovam a
qualidade de vida.
Atividades de vigilância,
prevenção e controle de
doenças e promoção da
saúde, dentre às quais:
vistoria de residências,
depósitos, terrenos baldios
e estabelecimentos
comerciais para buscar
focos endémicos. Inspeção
cuidadosa de caixas
d’água, calhas e telhados.
Aplicação de íarvicidas e
inseticidas. Orientações
quanto à prevenção e
tratamento de doenças
infecciosas.
Recenseamento de
animais, desenvolvidas em
conformidade com as
diretrizes do SUS e sob
supervisão do gestor.
Visam garantir a atenção,
defesa e proteção a
pessoas em situações de
risco pessoal, social e a
adolescentes em conflito
com a lei. Procuram
assegurar seus direitos,
abordando-as,
sensibilizando-as,
identificando suas
necessidades e demandas

Técnico em
Prótese Dentária

Técnico

40

Técnico em
Enfermagem

Médio
Profissionaiizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

30h

e desenvolvendo atividades
e tratamento.
Planejam o trabalho
técnico-odontológico em
consultórios, clínicas,
laboratórios de prótese e
em órgãos públicos de
saúde. Previnem doença
bucal participando de
programas de promoção à
saúde, projetos educativos
e de orientação de higiene
bucal. Confeccionam e
reparam próteses dentárias
humanas, animais e
artísticas. Executam
procedimentos
odontológicos sob
supervisão do cirurgião
dentista. Administram
pessoal e recursos
financeiros e materiais.
Mobilizam capacidades de
comunicação em palestras,
orientações e discussões
técnicas. As atividades são
exercidas conforme
normas e procedimentos
técnicos e de
biossegurança.
Exercer atividades de nível
médio, envolvendo
orientação e
acompanhamento do
trabalho de enfermagem
em grau auxiliar, cabendolhe assistir ao enfermeiro:
a) no planejamento,
programação, orientação e
supervisão das atividades
de assistência de
enfermagem; b) na
prestação de cuidados
diretos de enfermagem a
pacientes em estado grave;
c) na prevenção e controle
das doenças transmissíveis
em geral em programas de
vigilância epidemiológica;
d) na prevenção e controle
sistemático da infecção
hospitalar; e) na prevenção
e controle sistemático de
danos físicos que possam
ser causados a pacientes
durante a assistência à
saúde; f) na execução dos

Técnico em
Saúde Buca!

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40h

Técnico em
Laboratório

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40h

programas e nas atividades
de assistência integral à
saúde individual e de
grupos específicos,
particularmente daqueles
prioritários e de alto risco,
bem como nos programas
de higiene e segurança do
trabalho e de prevenção de
acidentes e de doenças
profissionais e do trabalho;
executar atividades de
assistência de
enfermagem, excetuadas
as privativas do enfermeiro,
previstas legalmente;
integrar a equipe de saúde;
executar outras tarefas de
mesma natureza ou nível
de complexidade
associado à sua
especialidade ou ambiente.
Educar e orientar os
pacientes sobre prevenção
e tratamento das doenças
bucais; fazer a
demonstração de técnicas
de escovação; acompanhar
sob delegação o trabalho
dos estudantes em
consultório dentário;
proceder à conservação e
a manutenção do
equipamento odontológico;
instrumentar o cirurgião
dentista, junto à cadeira
operatória; fazer a tomada
e revelação de radiografias
intra-orais; realizar testes
de vitalidade e polir
restaurações; realizar a
remoção de indutor, placas
e cálculos supra gengivais;
inserir e condensar
substâncias restauradoras;
executar a aplicação tópica
de substâncias para
prevenção de carie dental;
executar outras tarefas de
mesma natureza ou
complexidade associada à
especialidade.
Desenvolver atividades de
coleta e manipulação de
amostras de material
biológico e produtos
químicos em laboratórios de

Técnico em
Nutrição e
Dietética

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40h

Técnico em Raio
-X

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40h

análises clínicas, citologia e
toxicologia, através de
procedimentos e técnicas
de laboratório,
relacionando-as as suas
finalidades e obedecendo
aos princípios de 4
bíossegurança.
Realizar a coleta das dietas
dos pacientes e
acompanhar o
racionamento e distribuição
das mesmas; Fazer o
controle dos utensílios e
equipamentos da Unidade
de Alimentação e Nutrição;
Acompanhar e controlar o
número de refeições
servidas aos pacientes,
funcionários e
acompanhantes;
Supervisionar a higiene
diária do setor e abastecer
com material de limpeza;
Fazer o custo mensal da
Unidade de Alimentação e
Nutrição.
Colocar os filmes nos
chassis, posicionando-os e
fixando letras e números
radiopacos; preparar o
paciente para assegurar a
validade do exame; acionar
o aparelho de Raios-X,
observando as instruções
de funcionamento; colocar
o paciente nas posições,
medindo distâncias para a
focalização da área a ser
radiografada; registrar o
número de radiografias
realizadas, discriminando
tipos, regiões e
requisitantes; manter a
ordem e a higiene do
ambiente de trabalho,
seguindo as normas para
evitar acidentes;
encaminhar o chassi com o
filme a câmara escura para
ser feita a revelação;
operar máquinas
reveladoras automáticas;
selecionar os filmes a
serem utilizados,
atendendo o tipo de
radiografia requisitada,

Agente de
Controle de
Zoonoses

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40

Técnico
Ortopédico

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40

para facilitar execução do
trabalho; executar outras
tarefas de mesma natureza
ou nível de complexidade
associado à sua
especialidade.
Trabalho de campo, vistoria
e fiscalização zoossanitária.
■Zelar pela segurança e
bem estar dos animais sob
a guarda do serviço; •
Manejar adequadamente os
animais de forma a
minimizar o seu estresse e
desconforto; ■Alimentar os
animais mantidos nos
alojamentos; ■Limpar e
desinfetar todos os
ambientes, equipamentos e
utensílios utilizados pelos
animais; ■Auxiliar na
eutanásia de animais,
quando necessário; ■
Auxiliar nos procedimentos
clínicos, cirúrgicos e
anátomo-patológicos
realizados nos animais; ■
Realizar a vacinação dos
animais com a devida
contenção, de forma a
evitar lesões nos mesmos e
acidentes por mordeduras e
arranhaduras; ■Coletar,
receber, identificar,
processar e acondicionar
amostras para diagnóstico
laboratorial; ■Realizar
outras Atividades correlatas
ou afins ao serviço de
controle de zoonoses que
sejam necessárias; •
Auxiliar nas ações
educativas realizadas pelo
serviço;
Confeccíonar e retirar
aparelhos gessados, talas
gessadas e enfaixa mentos;
executar imobilizações;
preparar e executar trações
cutâneas; auxiliar o médico
na instalação de trações
esqueléticas e nas
manobras de redução
manual; podem preparar
sala para pequenos
procedimentos fora do
centro cirúrgico, como

Técnico em
Farmácia

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40

Sapateiro
Ortopédico

Médio
Profissionalizante
ou Médio
completo + curso
Técnico

40

pequenas suturas e
anestesia local para
manobras de redução
manual, punções e
infiltrações; explicar aos
pacientes os procedimentos
a serem realizados;
participar de ações de
prevenção, promoção,
proteção e reabilitação da
saúde no nível individual e
coletivo; participar de
reuniões técnicas. Atuar em
equipe multidiscipiinar.
Realizar operações
farmacotécnicas, conferir
fórmulas, efetuar
manutenção de rotina em
equipamentos, utensílios de
laboratório e rótulos das
matérias-primas. Controlar
estoques, fazer testes de
qualidade de matériasprimas, equipamentos e
ambiente. Documentar
atividades e procedimentos
da manipulação
farmacêutica.
Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e
extensão.
Confeccionar botas,
sapatos, sandálias,
palmilhas ortopédicas e
outros calçados, bem como
peças e acessórios. 2- Tirar
medidas, fazer moldes de
gesso, preparar formas,
cortar e pespontar, montar,
palmilhar e dar acabamento
em todos os tipos de botas,
sandálias e sapatos. 3Fazer encurtamentos,
preparar formas com
deformidades. 4- Avaliar as
condições dos aparelhos
ortopédicos e adaptações
realizando ajustes,
acabamentos, reformas e
reparos. 5- Assessorar a
indicação e a modificação
de aparelhos ortopédicos,
de adaptações e de peças.
6- Orientar e atender
pacientes, em toda área
Hospitalar, quanto aos
cuidados relacionados ao

Técnico
Educacional

Médio

40

Arquiteto

Curso Superior
em Arquitetura e
Urbanismo

40h

Assistente Social

Curso Superior
em Serviço Social

30h

uso dos aparelhos
ortopédicos e adaptações.
Exercer a função integrada
as atividades de terapia
ocupacional, originando
atividades aos pacientes
objetivando melhoramento
de comportamento e
inserção na sociedade;
desenvolver, quando
possível, potencialidades
organo-funcionais; trabalhar
em oficinas terapêuticas;
desenvolver dinâmicas
educacionais; participar de
reuniões, sessões de
estudos, cursos e
pesquisas referentes a sua
área de atuação;
desenvolver outras
atividades correlatas
Planejar o tipo, dimensão e
estilo de edificações, bem
como planejar sobre custos,
materiais, duração e outros
detalhes do
empreendimento; planejar
as plantas e especificações
do projeto; Elaborar o
projeto final; preparar e
calcular materiais, mão de
obra e seus respectivos
custos, tempo de duração;
Consultar engenheiros e
outros especialistas;
preparar plantas e
maquetes; prestar
assistência técnica aos
projetos desenvolvidos;
Executar outras tarefas de
mesma natureza ou nível
de complexidade associado
à sua especialidade.
Proceder a estudos
buscando a participação de
indivíduos e grupos nas
definições de alternativas
para os problemas
identificados; Interpretar,
de forma diagnóstica, a
problemática social; propor
alternativas de ação na
área social para
reformulação de políticas
sociais vigentes e definição
de novas políticas, em
conjunto com outros

I

profissionais; Elaborar
planos, programas,
projetos e atividades de
trabalho; prestar serviços
de âmbito social a
indivíduos, famílias e
grupos comunitários,
prevenir desajustes de
natureza biopsicossocial e
promover a integração ou
reintegração social; Atuar
na prevenção e tratamento
de problemas de origem
psicossocial e económica
que interferem na saúde,
aprendizagem e trabalho;
Promover a participação
grupai, desenvolvendo a
consciência social e
potencialidades; programar
a ação básica de uma
comunidade nos campos
social, da saúde e outros,
analisando os recursos e
as carências
socioeconômicas, com
vistas ao desenvolvimento
comunitário; Realizar
atividades de caráter
educativo, recreativo,
assistência à saúde e
outras para facilitar a
integração dos servidores
no trabalho; Participar de
programas de reabilitação
profissional, promovendo a
integração ou reintegração
de pessoas limitadas por
doenças ou acidentes de
trabalho; Realizar
acompanhamento familiar
com fins diagnósticos,
preventivos e de
atendimento à saúde,
identificar fatores que
limitam a potencialidade
dos alunos, atuando no
sentido de melhorar o
processo ensinoaprendizagem; Apreciar
solicitações de estágios de
alunos de Serviço Social,
supervisionando a sua
realização; realizar outras
atividades de mesma
natureza e complexidade
própria da especialidade.

Auditor
Hospitalar

40h
Curso Superior
nas áreas de
enfermagem,
fisioterapia,
farmácia,
fonoaudiologia e
Curso de
Especialização na
Área de Auditoria
em Serviço de
Saúde

Biólogo

Curso Superior
em Ciências
Biológicas

40h

Cirurgião
Dentista

Curso Superior
em Odontologia

40h

Planejamento, execução,
acompanhamento,
avaliação, controle e
auditoria dos contratos,
convénios, ações e serviços
relativos ao Sistema Único
de Saúde - SUS,
subsidiando o processo de
planejamento das ações de
saúde, sua execução,
gerência técnica e
processos de avaliação
quantitativa e qualitativa
dos resultados, respeitados
regulamentos de serviços.
Realizar avaliação de
impacto ambiental;
anatomia vegetal;
biogeografia; controle
biológico de pragas e
doenças; realizar
consultoria e controle de
qualidade ambiental;
reflorestamento e
reciclagem de resíduos
orgânicos; educação;
fitopatologia; inventário e
realizar avaliação do
património natural; e
sistemática de vegetais.
Diagnosticar e tratar
afecções da boca, dentes e
região buco maxilo facial,
utilizando procedimentos
clínicos e cirúrgicos para
promover e recuperar a
saúde bucal e geral,
elaborar e aplicar medidas
de caráter coletivo para
diagnosticar, prevenir e
melhorar as condições de
saúde bucal da população;
supervisionar os auxiliares;
participar de atividades de
formação (auxiliares e
técnicos) e de vigilância em
saúde; planejar, coordenar,
controlar, analisar e
executar atividades de
atenção à saúde individual
e coletiva; assessorar e
prestar suporte técnico de
gestão em saúde, regular
os processos assistenciais
(organizar a demanda e
oferta de serviços) no
âmbito do Sistema Único de

Saúde.
Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização
em Cirurgia e
Traumatologia
Buco Maxilo
Faciais

40h

implantes,
enxertos,
transplantes e
reimplantes;
biópsias;
cirurgia com
finalidade
protética;
cirurgia com
finalidade
ortodôníica;
cirurgia
ortognática;
diagnóstico e
tratamento
cirúrgico de
cistos; afecções
radiculares e
perirradiculares;
doenças das
glândulas
salivares;
doenças da
articulação
têm poro
mandibular;
lesões de
origem
traumática na
área buco
maxilo facial;
malformações
congénitas ou
adquiridas dos
maxilares e da
mandíbula;
tumores
benignos da
cavidade bucal;
tumores
malignos da
cavidade bucal,
quando o
especialista
deverá atuar
integrado em
equipe de
oncologista; e,
de distúrbio
neurológico,
com
manifestação
maxilo facial,
em colaboração
com
neurologista ou

Cirurgião
Dentista
Endodontista

Curso Superior
em Odontologia +
Especialização
em Cirurgia e
endodontia

Cirurgião
Dentista
Periodontista

Curso Superior
em Odontologia +
Especialização
em Cirurgia e
Periodontia

neurocirurgião.
40

40

Realizar exames gerais,
diagnósticos e tratamentos
odontológicos, bem como
extrações
e
pequenas
cirurgias; Utilizar técnicas
para
recuperação
e
promoção da saúde bucal
geral,
realizando
ações
previstas na programação
do serviço;
Orientar a
clientela da unidade de
atendimento,
individualmente
ou
em
grupo, em assuntos de
Odontologia Preventiva e
Sanitária; Executar tarefas
afins.
Acompanhar
e
supervisionar as ações do
Técnico em Saúde Bucal
(TSB) e do Auxiliar de
Saúde Bucal (ASB) na sua
unidade
de
trabalho;
Coordenar e gerencíar a
unidade de serviço, caso
haja
solicitação
da
Coordenação
de
Saúde
Bucal;
Participar e/ou coordenar
reuniões de equipe no seu
local
de
trabalho;
Realizar a notificação de
doenças e agravos de
notificação compulsória e
de
outros
agravos
e
situações de importância
local;
Realizar
a
escuta
qualificada
das
necessidades dos usuários
em
todas
as
ações,
proporcionando
atendimento humanizado e
viabilizando
o
estabelecimento do vínculo;
Garantir e responsabilizarse pelos registros das
ações
e
procedimentos
realizados na unidade de
trabalho;
Participar das atividades de
planejamento e avaliação
das ações da equipe, a
partir da utilização dos
dados disponíveis; Realizar
consultoria, e emissão de

Cirurgião
Dentista
Protesista

Curso Superior
em Odontologia +
Especialização
em Cirurgia e
Prótese

40

pareceres sobre assuntos
da sua área de atuação;
Realização de perícia na
sua área de atuação, caso
haja
solicitação;
Encaminhar,
quando
necessário,
usuários
a
serviços
de
alta
complexidade, respeitando
fluxos de
referência e
contra-referência
locais,
mantendo
sua
responsabilidade
pelo
acompanhamento do plano
terapêutico
do
usuário,
proposto pela referência;
Participar
do
gerenciamento dos insumos
necessários
para
o
adequado
funcionamento
da sua unidade de trabalho;
Acompanhar
e
supervisionar as ações do
Técnico em Saúde Bucal
(TSB) e do Auxiliar de
Saúde Bucal (ASB) na sua
unidade
de
trabalho;
Coordenar e gerenciar a
unidade de serviço, caso
haja
solicitação
da
Coordenação
de
Saúde
Bucal;
Participar e/ou coordenar
reuniões de equipe no seu
locai
de
trabalho;
Realizar a notificação de
doenças e agravos de
notificação compulsória e
de
outros
agravos
e
situações de importância
locai;
Realizar
a
escuta
qualificada
das
necessidades dos usuários
em
todas
as
ações,
proporcionando
atendimento humanizado e
viabilizando
o
estabelecimento do vínculo;
Garantir e responsabilizarse pelos registros das
ações
e
procedimentos
realizados na unidade de
trabalho;
Participar das atividades de
planejamento e avaliação
das ações da equipe, a
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Cirurgião
Dentista de
Necessidades
Especiais

Curso Superior
em Odontologia +
Especialização
em Portadores de
Necessidades
Especiais

40

partir da utilização dos
dados
disponíveis;
Realizar consultoria, e
emissão
de
pareceres
sobre assuntos da sua área
de
atuação;
Realização de perícia na
sua área de atuação, caso
haja
solicitação;
Encaminhar,
quando
necessário,
usuários
a
serviços
de
alta
complexidade, respeitando
fluxos
de referência
e
contra-referência
locais,
mantendo
sua
responsabilidade
pelo
acompanhamento do plano
terapêutico
do
usuário,
proposto pela referência;
Participar
do
gerenciamento dos insumos
necessários
para
o
adequado
funcionamento
da sua unidade de trabalho
Supervisionar
estágios
dentro
do
núcleo
da
odontologia, na sua área de
atuação;
Realizar educação em
saúde, indivídua! e coletiva,
visando à melhoria de
saúde
da
população;
Realizar
todos
os
procedimentos
odontológicos inerentes à
sua área de especialização;
Exercer outras atividades
compatíveis
com
sua
formação, previstas em lei,
regulamento
ou
por
determinação de superiores
hierárquicos;
Realizar
tratamento
odontológico especializado
para usuários referenciados
pelos serviços de Atenção
Primária à Saúde; Exercer
outras atividades correlatas;
companhar e supervisionar
as ações do Técnico em
Saúde Bucal (TSB) e do
Auxiliar de Saúde Bucal
(ASB) na sua unidade de
trabalho;
2. Coordenar e gerenciar a
unidade de serviço, caso

I

haja
solicitação
da
Coordenação
de
Saúde
Bucal;
3. Participar e/ou coordenar
reuniões de equipe no seu
iocal
de
trabalho;
4. Realizar a notificação de
doenças e agravos de
notificação compulsória e
de
outros
agravos
e
situações de importância
local;
5.
Realizar
a
escuta
qualificada
das
necessidades dos usuários
em
todas
as
ações,
p ro p o rc io n a n d o

atendimento humanizado e
viabilizando
o
estabelecimento do vínculo;
6.
Garantir
e
responsabilizar-se
pelos
registros das
ações
e
procedimentos
realizados
na unidade de trabalho;
7. Participar das atividades
de
planejamento
e
avaliação das ações da
equipe, a partir da utilização
dos
dados
disponíveis;
8. Realizar consultoria, e
emissão
de
pareceres
sobre assuntos da sua área
de
atuação;
9. Realização de perícia na
sua área de atuação, caso
haja
solicitação;
10. Encaminhar, quando
necessário,
usuários
a
serviços
de
alta
complexidade, respeitando
fluxos de
referência e
contra-referência
locais,
mantendo
sua
responsabilidade
pelo
acompanhamento do plano
terapêutico
do
usuário,
proposto pela referência;
11.
Participar
do
gerenciamento dos insumos
necessários
para
o
adequado
funcionamento
da sua unidade de trabalho
12. Supervisionar estágios
dentro
do núcleo
da
odontologia, na sua área de
atuação;_________________

I

13. Realizar educação em
saúde, individual e coletiva,
visando à melhoria de
saúde
da
população;
14.
Realizar
todos
os
procedimentos
odontoiógicos inerentes à
sua área de especialização;
15.
Exercer
outras
atividades compatíveis com
sua formação, previstas em
lei, regulamento ou por
determinação de superiores
hierárquicos;
16.
Realizar
tratamento
odontológico especializado
para usuários referenciados
pelos serviços de Atenção
Primária
à
Saúde.
17. Elaborar o diagnóstico,
a prevenção, o tratamento e
o controle dos problemas
de
saúde
bucal
dos
pacientes que apresentam
uma complexidade no seu
sistema
biológico
e/ou
psicológico e/ou social, bem
como percepção e atuação
dentro de uma estrutura
transdisciplinar com outros
profissionais de saúde e de
áreas correlatas com o
paciente, cujas áreas de
competência para atuação
incluem:
**
Prestar
atenção
odontológica aos pacientes
com graves distúrbios de
comportamento,
emocionalmente
perturbados;
**
Prestar
atenção
odontológica aos pacientes
que apresentam condições
incapacitantes, temporárias
ou definitivas em nível
ambulatorial, hospitalar ou
domiciliar;
** Aprofundar estudos e
prestar
atenção
aos
pacientes que apresentam
problemas especiais
de
saúde com repercussão na
boca e estruturas anexas;
18. Realizar atividades de
educação permanente, para
pessoal de nível elementar,

Comunicador
Social

40hs

Curso Superior
em Comunicação
Social com
Habilitação em
Jornalismo ou
Publicidade ou
Relações
Públicas.

Educador Físico

Curso Superior
em Educação
Física

40h

Enfermeiro / área

Curso Superior
em Enfermagem

30h

médio e superior, na sua
área de atuação, quando
solicitado
pela
Coordenação
de
Saúde
Bucal;
19. Executar outras tarefas
correlatas.
Coletar os assuntos a
serem abordados; organizar
e redigir notícias; escrever
crónicas,
comentários,
artigos de fundo e outros
artigos;
possibilitar
a
divulgação de notícias de
interesse público e de fatos
e
acontecimentos
da
atualidade; encaminhar os
artigos
de
editoração;
analisar e comentar os
assuntos de interesse da
instituição; executar outras
tarefas de mesma natureza
ou nível de complexidade
associado
à
sua
especialidade.
Ensinar os princípios e
regras técnicas de
atividades desportivas,
orientação ética dessas
atividades; desenvolver
com pessoas interessadas
as práticas de ginásticas e
exercícios físicos,
acompanhar e
supervisionar as práticas
desportivas; executar
outras tarefas de mesma
natureza ou nível de
complexidade associado à
sua especialidade.
Administrar, planejar,
coordenar, executar,
supervisionar e avaliar
atividades e ações de
enfermagem no âmbito da
assistência, nos diferentes
níveis de complexidade do
sistema; participar de
processos educativos, de
formação e de ações
coletivas e de vigilância em
saúde; planejar, coordenar,
controlar, analisar, avaliar e
executar atividades de
Atenção à Saúde individual
e coletiva; assessorar e
prestar suporte técnico de

Farmacêutico

Curso Superior
em Farmácia

40h

Farmacêutico
Bioquímico

Curso Superior
em Farmácia
Bioquímica

40h

Sanitarista

Curso Superior
Completo com
especialização
em Saúde
Pública

40h

gestão em saúde, regular
os processos assistenciais
(organizar a demanda e
oferta de serviços) no
âmbito do Sistema Único de
Saúde.
Desenvolver atividades na
área dos medicamentos e
correlatos, desde a
padronização, passando
pelo processo de aquisição,
manipulação,
armazenagem, controle de
qualidade e distribuição;
supervisionar as atividades
desenvolvidas no setor,
inclusive do pessoal,
auxiliar as rotinas e
processos de dispensação;
participar das comissões de
padronização e de controle
de infecção hospitalar e de
atividades de fármacovigilância, de ações de
saúde coletiva e educação
em saúde.
Programar, orientar,
executar, supervisionar e
responder tecnicamente
peio desempenho das
atividades laboratoriais nas
áreas de análises clínicas e
de farmácia.
Coletar e analisar dados
sócio-sanitários da
comunidade a ser atendida,
através de inquéritos,
entrevistas e outras
técnicas apropriadas;
estabelecer, juntamente
com a equipe de saúde,
programas a serem
implementados; planejar e
organizar serviços de saúde
pública, assistência a
indivíduos, famílias e outros
grupos da comunidade;
realizar programas
educativos, ministrando
cursos e palestras; propor
soluções para problemas
sócio-sanitários da
instituição; executar outras
tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade
associadas ao ambiente
organizacional

Fisioterapeuta

Curso Superior
em Fisioterapia

40h

Fonoaudiólogo

Curso Superior
em
Fonoaudiologia

40h

Médico

Curso Superior
em Medicina

20h
ou
40h

Planejap executar e avaliar
ações preventivas e
curativas, visando a
reabilitação fisica e psíquica
do(s) usuário(s) dos
serviços de saúde; executar
métodos e técnicas
fisioterápicas, com a
finalidade de recuperar,
desenvolver e conservar a
capacidade física do
paciente, após diagnóstico;
desenvolver atividades de
habilitação e de reabilitação
junto com equipe
multiprofissional de saúde
nas diversas áreas
assistenciais.
Avaliar as deficientes do
paciente, realizando
exames fonéticos da
linguagem, audiometria ;
encaminhar o paciente ao
especialista, orientando
este e fornecendo-lhe
indicações, para solicitar
parecer; programar,
desenvolver e
supervisionar o
treinamento de voz, fala,
linguagem ; orientar e fazer
demonstração de
respiração funcional,
impostação de voz,
treinamento; opinar quanto
às possibilidades fonatórias
e auditivas do indivíduo;
participar de equipes
multiprofissionais para
identificação de distúrbio
de linguagem e suas
formas de expressão e
audição; emitir parecer de
sua especialidade;
executar outras tarefas de
mesma natureza ou nível
de complexidade
associado à sua
especialidade ou ambiente.
Realizar exames médicos,
realizar diagnósticos,
prescrever e ministrar
tratamentos para as
diversas doenças,
perturbações e lesões do
organismo e a p lic a r os
métodos da medicina
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Médico
Veterinário

Curso Superior
em Medicina
Veterinária

20h
ou
40h

Nutricionista

Curso Superior
em Nutrição

40h

aceitos e reconhecidos
cientificamente, praticar
atos cirúrgicos e correlatos;
emitir laudos e pareceres,
cumprir e aplicar as leis e
regulamentos da Secretaria
e do SUS; desenvolver
ações de saúde coletiva;
participar de processos
educativos e de vigilância
em saúde; planejar,
coordenar, controlar,
analisar e executar
atividades de Atenção à
Saúde individual e coletiva;
assessorar e prestar
suporte técnico de gestão
em saúde, regular os
processos assistenciais
(organizar a demanda e
oferta de serviços) no
âmbito do Sistema Único de
Saúde do Município,
integrando-o com outros
níveis do Sistema.
Participar de todos os atos
pertinentes à Medicina;
prescrever e aplicar
especialidades
farmacêuticas de uso
interno e externo indicado
em Medicina.
Planejar, organizar,
supervisionar, executar
programas de proteção
sanitária, aplicando
conhecimentos e métodos
para assegurar a saúde da
comunidade; executar
ações de controle de
zoonoses, de vigilância em
saúde e de educação em
saúde e aplicar as
penalidades previstas em
legislação específica, em
função de situações de
riscos à saúde individual ou
coletiva.
Planejar, organizar,
controlar, supervisionar,
executar e avaliar serviços
de alimentação e nutrição;
elaborar e/ou participar de
estudos dietéticos, de
programas e cursos
relacionados com
alimentação e nutrição;

o
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Pedagogo

Curso Superior
em Pedagogia

40h

Psicólogo / área

Curso Superior
em Psicologia

40h

Psicopedagogo

Curso Superior +
Especialização
em
Psicopedagogia

40h

Terapeuta
Ocupacional

Curso Superior
em Terapia
Ocupacional

40h

prestar assistência
dietoterápica hospitalar e
ambulatória! e participar de
programas de educação e
vigilância em saúde.
Implementar, avaliar,
coordenar e planejar o
desenvolvimento de
projetos
pedagógicos/instrucionais
. aplicando metodologias e
técnicas para facilitar o
processo de ensino e
aprendizagem;
acompanhar e avaliar
processos educacionais.
Viabilizar o trabalho
coletivo, criando e
organizando mecanismos
de participação em
programas e projetos
educacionais, facilitando o
processo comunicativo.
Atuar no âmbito da saúde
nos seus diversos níveis,
procedendo ao estudo e à
análise dos processos intra
e interpessoais e dos
mecanismos do
comportamento humano,
elaborando e aplicando
técnicas psicológicas e
psicoterápicas e outros
métodos de verificação para
possibilitar a orientação do
diagnóstico e da
terapêutica; participar de
equipes multiprofissionais,
visando a interação de
conhecimentos e práticas,
na perspectiva da
interdisciplinaridade em que
se dêem as relações de
trabalho e a construção dos
projetos terapêuticos
individuais e/ou coletivos.
Diploma de Curso Superior
em Pedagogia com pósgraduação em
Psicopedagogia em curso
reconhecido pelo órgão
competente.
Avaliar o paciente quanto
as suas capacidades e
deficiências; selecionar
atividades específicas para

atingir os objetivos

produtos a partir da
avaliação; facilitar e
estimular a participação e
colaboração do paciente no
processo de habilitação e
reabilitação; avaliação dos

efeitos da terapia, estimar
e medir m udanças e
evolução; planejar
trabalhos individuais ou em
pequenos grupos,
estabelecendo as tarefas
de acordo com as
prescrições médicas;
redefinir os objetivos,
reformular program as e
orientar adequadam ente o
paciente e fam iliar
baseando-se nas
avaliações; poder conduzir
programas recreativos;
executar outras tarefas de
m esm a natureza ou nível
de com plexidade
associado à sua
especialidade._____________

