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TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
LEI Nº141/2018

N° DIÁRIO 
DOM2670

DATA PUBLICAÇÃO 
19/12/2018

CARGO NÍVEL VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS MÉDIO 01 40 HORAS R$ 1.250,00

AGENTE SOCIAL MÉDIO 02 40 HORAS R$ 954,00

AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES MÉDIO 05 40 HORAS R$ 954,00

TÉCNICO EM LABORATÓRIO TÉCNICO 20 40 HORAS R$ 954,00

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA TÉCNICO 04 40 HORAS R$ 954,00

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL TÉCNICO 17 40 HORAS R$ 954,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM TÉCNICO 123 40 HORAS R$ 954,00

TÉCNICO EM RADIOLOGIA TÉCNICO 05 24 HORAS R$ 1.090,00

Lei Complementar nº 0141/2018.

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 14 de dezembro de 2018; 129ª da
República.

                   ________________________

                                     Prefeito

Altera os anexos I e II da Lei Complementar nº 127, de 27 de
dezembro de 2017, que criou 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 alterados os Anexos I e II da Lei Complementar nº 127, de
27 de dezembro de 2017, que criou cargos públicos de provimento efetivo
no âmbito do Município de Parnamirim, que passará a viger com a seguinte
distribuição de cargos, vencimentos e distribuição de vagas:

Art. 2º – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 14 de dezembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito Municipal

 

ANEXO I

NÍVEL MÉDIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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TÉCNICO DE FARMÁCIA TÉCNICO 03 40 HORAS R$ 954,00

CARGO NÍVEL VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

MÉDICO SUPERIOR 103 20 HORAS R$ 2.500,00

MÉDICO VETERINÁRIO SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.268,87

AUDITOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE SUPERIOR 02 40 HORAS R$ 1.268,87

ENFERMEIRO SUPERIOR 65 20 HORAS R$ 1.000,00

ASSISTENTE SOCIAL SUPERIOR 24 30 HORAS R$ 1.268,87

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO SUPERIOR 06 40 HORAS R$ 1.268,87

PSICÓLOGO SUPERIOR 16 40 HORAS R$ 1.268,87

FARMACÊUTICO SUPERIOR 04 40 HORAS R$ 1.268,87

EDUCADOR FÍSICO SUPERIOR 05 40 HORAS R$ 1.268,87

FISIOTERAPEUTA SUPERIOR 05 30 HORAS R$ 1.268,87

FONOAUDIÓLOGO SUPERIOR 03 40 HORAS R$ 1.268,8

NUTRICIONISTA SUPERIOR 03 40 HORAS R$ 1.268,87

PEDAGOGO SUPERIOR 05 40 HORAS R$ 1.268,87

PSICOPEDAGOGO SUPERIOR 02 40 HORAS R$ 1.268,87

FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SUPERIOR 01 40 HORAS R$ 1.268,87

TERAPEUTA OCUPACIONAL SUPERIOR 04 30 HORAS R$ 1.268,87

CIRURGIÃO DENTISTA SUPERIOR 02 20 HORAS R$ 1.500,00

CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.500,00

NÍVEL SUPERIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.500,00

CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.500,00

CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.500,00

CIRURGIÃO DENTISTA NEC. ESPECIAIS SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.500,00

CIRURGIÃO DENTISTA PEDIÁTRICO SUPERIOR 01 20 HORAS R$ 1.500,00

CARGO NÍVEL VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

MÉDICO CLÍNICO GERAL SUPERIOR 54 40 HORAS R$ 5.000,00

ENFERMEIRO SUPERIOR 54 40 HORAS R$ 2.000,00

CIRURGIÃO DENTISTA SUPERIOR 40 40 HORAS R$ 2.000,00

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MÉDIO 21 40 HORAS R$ 1.250,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM TÉCNICO 54 40 HORAS R$ 954,00

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL TÉCNICO 40 40 HORAS R$ 954,00

CARGO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES

Agente
Comunitário

de Saúde

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

técnico

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.

Agente de
Combate às
Endemias

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

Técnico

Realizar 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 endêmicos.

Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas 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.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
 

ANEXO II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E
PRÉ-REQUISITOS PARA INVESTIDURA
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Agente Social Médio
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 e desenvolvendo atividades e tratamento.

 

Técnico em
Enfermagem

 

 

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

Técnico

Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar, cabendo-lhe 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 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.

Técnico em
Saúde Bucal

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

Técnico

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 cárie dental; executar outras tarefas

de mesma natureza ou complexidade associada à especialidade.

Técnico em
Laboratório

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

Técnico

Desenvolver atividades de coleta e manipulação de amostras de material biológico e produtos químicos em
laboratórios de análises clínicas, citologia e toxicologia, através de procedimentos e técnicas de laboratório,

relacionando-as as suas finalidades e obedecendo aos princípios de biossegurança.

Técnico em
Nutrição e
Dietética

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

Técnico

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.

Técnico em
Radiologia

Médio
Profissionalizante

ou Médio

completo + curso
Técnico

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, para facilitar execução do
trabalho; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade.

Agente de
Controle de
Zoonoses

Médio
Profissionalizante

ou Médio
completo + curso

Técnico

Realizar 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;

Médio Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em equipamentos,
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Técnico em
Farmácia

Profissionalizante
ou Médio

completo + curso
Técnico

utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas. Controlar estoques, fazer testes de qualidade de
matérias-primas, equipamentos e ambiente. Documentar atividades e procedimentos da manipulação

farmacêutica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente
Social

Curso Superior
em Serviço

Social

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 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 econômica que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho; Promover a participação grupal,
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 ensino-aprendizagem;
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 em
Serviços de

Saúde

Curso Superior
nas áreas de
enfermagem,
fisioterapia,
farmácia,

fonoaudiologia
ou odontologia

acrescido de
Curso de

Especialização na
Área de

Auditoria em
Serviço de Saúde

Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação, controle e auditoria dos contratos, convênios, 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.

Cirurgião
Dentista

Curso Superior
em Odontologia

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.

Cirurgião
Dentista Buco

Maxilar

Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização

em Cirurgia e
Traumatologia
Buco Maxilo

Faciais

Realizar implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; biópsias; cirurgia com finalidade protética; cirurgia
com finalidade ortodôntica; cirurgia ortognática; diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções

radiculares e perirradiculares; doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têmporo mandibular;
lesões de origem traumática na área buco maxilo facial; malformações congênitas 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 neurocirurgião.

Cirurgião
Dentista

Endodontista

Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização

em Cirurgia e
endodontia

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; 
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Cirurgião
Dentista

Periodontista

Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização

em Cirurgia e
Periodontia

Coordenar e gerenciar 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 responsabilizar-se 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 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;

Cirurgião
Dentista

Protesista

Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização

em Cirurgia e
Prótese

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 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 responsabilizar-se 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 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, individual 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;

Cirurgião
Dentista de

Necessidades
Especiais

Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização
em Portadores de

Necessidades
Especiais

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 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 responsabilizar-se 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 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, individual 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.
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; Realizar atividades de educação permanente, para pessoal de

nível elementar, médio e superior, na sua área de atuação, quando solicitado pela Coordenação de Saúde Bucal;
E f l
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Executar outras tarefas correlatas.

Cirurgião
Dentista

Pediátrico

Curso Superior
em Odontologia
+ Especialização

em
Odontopediatria

Orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promoção e manutenção da saúde bucal das crianças e dos
adolescentes; ajudar a criança e o adolescente a desenvolver comportamentos e hábitos que conduzam à saúde
bucal, conscientizando-os dessa responsabilidade; avaliar o crescimento e o desenvolvimento, a fim de detectar
possíveis desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e
região buco maxilar, 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.

Educador
Físico

Curso Superior
em Educação

Física

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.

Enfermeiro
Curso Superior
em Enfermagem

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 gestão em
saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema

Único de Saúde.

Farmacêutico
Curso Superior

em Farmácia

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 fármaco-vigilância, de ações
de saúde coletiva e educação em saúde.

Farmacêutico
Bioquímico

Curso Superior
em Farmácia ou

Bioquímica

Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades
laboratoriais nas áreas de análises clínicas e de farmácia.

Fiscal da
Vigilância –
Sanitarista

Curso Superior
na área da saúde
+ Especialização
em Saúde Pública

Coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida, por meio 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

Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física 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.

Fonoaudiólogo
Curso Superior

em
Fonoaudiologia

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 aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente,
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Médico
Curso Superior
em Medicina

perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina 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.

Médico
Veterinário

Curso Superior
em Medicina
Veterinária

Planejar e executar a defesa sanitária animal; Realizar castração; Inspecionar e a fiscalizar sob o ponto-de-vista
sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos; Realizar perícias, exames e pesquisas
reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas

exposições pecuárias; Realizar estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de
animais transmissíveis ao homem; Elaborar os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da

indústria animal; Defender a fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem
como dos seus produtos;

Nutricionista
Curso Superior

em Nutrição

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; prestar

assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial e participar de programas de educação e vigilância em saúde.

Pedagogo
Curso Superior
em Pedagogia

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.

 

Psicólogo
Curso Superior
em Psicologia

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.

Psicopedagogo

Curso Superior +
Especialização

em
Psicopedagogia

Planejar, intervir e avaliar o processo de aprendizagem, nos variados contextos, mediante a utilização de
instrumentos e técnicas próprios da psicopedagogia; utilizar métodos, técnicas e instrumentos que tenham por

finalidade a pesquisa e a produção de conhecimento na área; participar na formulação e na implantação de
políticas públicas e privadas em educação e saúde relacionadas à aprendizagem e à inclusão social; articular a
ação psicopedagógica com profissionais de áreas afins, para atuar em diferentes ambientes de aprendizagem;

realizar consultoria e assessoria psicopedagógicas.

Terapeuta
Ocupacional

Curso Superior
em Terapia

Ocupacional

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 mudanças e evolução;
planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições

médicas; redefinir os objetivos, reformular programas e orientar adequadamente o paciente e familiar
baseando-se nas avaliações; poder conduzir programas recreativos; executar outras tarefas de mesma natureza

ou nível de complexidade associado à sua especialidade.


