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Contrato Nº: 00014/2017. Processo Nº: 00007/2017. . Convite Nº 
00001/2017. Compra. Aquisição parcelada de material gráfico para 
uso das Secretarias de Administração e Educação do Município de 
Vertente do Lério-PE . DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Vertente do Lério: 03 Secretaria de Administração 
04.122.0401.2009 Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 05 Secretaria de Educação 
12.361.1201.2112 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Educação 3.3.90.30.00 Material de Consumo . Contratado: Gráfica 
Fonseca Ltda - EPP. CNPJ: 08.513.512/0001-63.Valor R$69.699,00. 
Vigência: de 09/02/2017 a 31/12/2017.  
  
Vertente do Lério, 09/02/2017.  
  
RENATO LIMA DE SALES.  
Prefeito. (*)(**) 
 

Publicado por: 
José Fernandes da Rocha Neto 

Código Identificador:F39BFCE5 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DO PAULISTA  

 
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

ERRATA AO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 065/2013 

 
4º TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº: 065/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 051/2013 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 001/2013 
CONTRATADA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME 
CNPJ/MF: 02.199.329/0001-59 
OBJETO:  EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
065/2013, publicado no dia 24/01/2017, Edição 1756, Pág. 62, Cód. 
Id. 8B5238DE, apresenta a seguinte ERRATA: Onde se lê: 
ASSINATURA: 29/09/2016; Leia-se: ASSINATURA: 29/07/2016. 
 

Publicado por: 
Sérgio José Lino de Mendonça 

Código Identificador:4CB663D0 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE  

 
RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 001/2017  
 
O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE-PE  torna público a realização de Processo de Seleção Pública Simplificada, visando à contratação temporária 
por período determinado, conforme especificado neste Edital. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1 O Processo Seletivo simplificado selecionará 86 (oitenta seis) profissionais, para atuarem no âmbito das Secretarias Municipais de Educação, 
Turismo, Esporte e Cultura, Saúde e Desenvolvimento Social conforme discriminado no Anexo I deste Edital, para atuarem nos Programas mantidos 
neste Município, em atendimento à excepcional interesse público e em respeito ao princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. 
  
1.2 O certame será regido por este Edital, cujos critérios de avaliação serão a Experiência Profissional e a Análise de Títulos. 
  
1.3 Para a Análise da Experiência Profissional e de Títulos, o candidato terá, obrigatoriamente, que no ato da inscrição, apresentar cópia da 
documentação comprobatória, conforme dispõe o anexo III deste Edital. 
  
1.4 O Prazo máximo para contratação dos candidatos classificados será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme 
legislação municipal. 
  
1.5 A Comissão responsável pela Coordenação do Processo Seletivo será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 
  
NOME CARGO ÓRGÃO 

Josinélia Maria dos Santos DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Jairo Amorim Paiva SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

Sérgio Fernandes de Carvalho 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
PODER EXECUTIVO 

  
2. DAS INSCRIÇÕES 
  
2.1 As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, no Departamento de Recursos 
Humanos, localizado na Avenida São José, n° 100, CEP: 55636-000, Chã Grande - PE, no período de 14/02/2017 a 04/03/2017 no horário de 
07h00h às 13h00min. 
  
2.2 Documentos exigidos para inscrição: 
2.2.1 Requerimento Padrão de Inscrição preenchido, conforme modelo constante no Anexo IV, deste Edital; 
2.2.2 RG – Registro Geral de Identidade; 
2.2.3 CPF/MF – Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda; 
2.2.4 Comprovante de residência, datado há menos de 3 (três) meses; 
2.2.5 Comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório, sexo masculino; 
2.2.6- Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação ou justificativa, do último pleito; 
2.2.7- Certidão de Antecedentes Criminais; 
2.2.8 - São considerados documentos de identidade para os fins do item 1.5.3: carteira expedida pelos institutos oficiais de identificação, pelas 
Secretarias de Segurança Pública e de Defesa Social, pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, pelos Ministérios Militares, ou pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas pelo 
Ministério Público ou por Órgão Público que, por força de Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente modelo com foto), que estejam no prazo de validade, quando for o caso; 
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2.2.9. As informações prestadas no Requerimento Padrão de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a comissão avaliadora 
autorizada a desclassificar o candidato que preenchê-lo de forma incorreta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais aplicáveis; 
2.2.10- É terminantemente vedada a entrega de documentos fora do prazo de inscrição; 
2.2.11- Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico e/ou via postal; 
2.2.12- Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, com poderes específicos. Em sendo por instrumento particular, a mesma 
deverá estar com firma reconhecida em cartório. Em qualquer dos casos, o candidato, por seu procurador deverá entregar o original do instrumento 
de mandato, acompanhado do requerimento, dos documentos exigidos para a inscrição e da cópia autenticada do documento original de identidade 
do procurador. Somente será admitida uma procuração para cada candidato nominalmente identificado, não podendo constar em nenhuma hipótese, 
no referido instrumento procuratório, seja ele público ou particular, relação nominal de diferentes candidatos a serem representados por um único 
procurador, sob pena de exclusão do processo seletivo público simplificado. Cada procuração ficará retida juntamente com os documentos exigidos 
no ato de inscrição; 
  
2.3 Para a inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes condições: 
  
I - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no Art. 12, Parágrafo 1.º, da Constituição Federal; 
II - Ter idade mínima de 18 anos; 
III - Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV - Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
V - Não registrar antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
VI - Preencher os requisitos de formação e experiência exigidos, conforme indicados no Anexo I deste Edital; 
  
3. DA SELEÇÃO 
  
3.1 A Análise de Experiência Profissional e de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada pela Comissão Executora designada 
para esse fim, mediante a análise da documentação comprobatória das informações prestadas no ato da Inscrição, valendo de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos, conforme distribuição contida no Anexo II deste Edital. 
  
4. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
  
4.1. O percentual de 5% (cinco por cento) do quantitativo das vagas do certame será destinada para os candidatos portadores de necessidades 
especiais; 
  
4.2. As pessoas com deficiência poderão participar da seleção pública regulamentada por este Edital, desde que sua deficiência seja compatível com 
as atribuições do cargo pretendido, observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº. 7.853/89, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, cujo art. 4º foi alterado pelo Decreto Federal nº. 5.296, de dezembro de 2004; 
  
4.3. As vagas reservadas às pessoas com deficiência não preenchidas por candidatos em tais condições serão revertidas aos demais candidatos 
habilitados na ampla concorrência, observada a ordem classificatória; 
  
4.4. De acordo com o que dispõe o § 2º, do art. 37, do Decreto Federal nº. 3.298/99, caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro inteiro subsequente; 
  
4.5. Os candidatos que, no formulário de inscrição, se declarar pessoa com deficiência, se classificados, além de figurar na lista geral de 
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observados a respectiva ordem de classificação; 
  
4.6. O candidato de que trata o subitem 4.1 deste edital, se habilitado e classificado, será submetido à avaliação de perícia pela Junta Médica da 
Secretaria Municipal de Administração, a qual decidirá, de forma conclusiva, sobre a deficiência do candidato e compatibilidade da deficiência com 
as atribuições do cargo, não cabendo recurso contra essa decisão; 
  
4.7. Caso o candidato não seja considerado pessoa com deficiência ou sua deficiência não tenha sido julgada compatível com as atribuições a qual se 
candidata, na forma do subitem 4.6 deste Edital, será desclassificado; 
  
5. DA CLASSIFICAÇÃO, DOS RECURSOS E CRITÉRIO DE DESEMPATE E DA HOMOLOGAÇÃO.  
  
5.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será o somatório dos pontos obtidos na Análise de Experiência Profissional e de Títulos. 
  
5.2 O Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco no dia 07/03/2017; 
I) Ser mais idoso; 
II) Ter maior tempo de experiência profissional na área específica; 
  
5.7. Para os candidatos aprovados e não classificados dentro das vagas será criado um cadastro de reserva. 
6. DA CONVOCAÇÃO  
  
6.1. Os candidatos classificados serão convocados para as contratações através do DRH – Departamento de Recursos Humanos do Município de Chã 
Grande, conforme a necessidade e a conveniência da Administração Pública municipal. 
  
6.2. A convocação será através de telegrama e/ou e-mail, enviado para o endereço constante na ficha de inscrição do candidato. O candidato 
convocado terá o prazo de até 02 (dois) dias para se apresentar no DRH, a contar da data da convocação. 
  
6.3. O candidato que não cumprir os prazos estabelecidos no instrumento de convocação será considerado eliminado do processo seletivo, perdendo 
para todos os efeitos legais o direito a vaga. 
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6.4. Caso o candidato não tenha interesse pela vaga oferecida, deverá formalizar sua desistência junto à DRH, dentro do prazo estabelecido na 
convocação. 
  
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
  
7.1 O prazo de vigência do presente processo será de 01 (um) ano a partir da homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual 
período. 
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
8.1. Os candidatos classificados serão contratados obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. 
  
8.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas contidas neste Edital. 
  
8.3. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer outra Norma e/ou Comunicado posterior, regularmente 
divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios, de forma a prejudicar o Processo Seletivo Simplificado. 
  
8.4. Todos os horários previstos neste Edital correspondem ao horário Oficial do Estado de Pernambuco. 
  
8.5. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente Processo Seletivo Simplificado, valendo 
para esse fim, a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco. 
  
8.6. A classificação do candidato assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à 
observância das disposições legais pertinentes e especialmente ao exclusivo interesse, à oportunidade e à conveniência do Município de Chã Grande. 
  
8.7. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto ao órgão executor da seleção, enquanto estiverem participando deste 
processo, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização. 
  
8.8. É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os avisos, comunicados e outras informações pertinentes ao Processo 
Seletivo, os quais serão sempre divulgados no local especificado neste Edital. 
  
8.9. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou a 
etapa que lhe disser respeito. 
  
8.10. Dispositivos legais e normativos com entrada em vigor após a data da publicação deste Edital não serão objeto de avaliação para esta seleção. 
  
8.11. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes do seu tempo final, quando conveniente ao interesse público, por infração 
disciplinar do contratado ou desde que cessadas as razões que ensejaram a contratação. 
  
8.12. A Carga horária, a remuneração, os requisitos mínimos e as atribuições inerentes ao cargo estão dispostas no Anexo I deste Edital. 
  
Chã Grande-PE, 13 de fevereiro de 2017. 
  
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 
Prefeito 
  
ANEXO I 
 
QUADRO DE CARGOS - VAGAS – REGIME DE TRABALHO – REQUISITOS  MÍNIMOS – REMUNERAÇÃO – ATRIBUIÇÕES 
PARA  
AS FUNÇÕES 
  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

CARGO VAGAS REGIME DE TRABALHO  ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO  REMUNERAÇÃO  

Instrutor de Informática 03 150 h/a (manhã, tarde ou noite) 
Formação em curso técnico de informática, manutenção e montagem de micro e tempo de 
experiência no exercício da função. 

Salário Mínimo 

  
Nutricionista 

01 30h semanais Graduação em Nutrição e tempo de experiência no exercício da função R$ 1.200,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 04 40h semanais Ensino Fundamental Completo e tempo de experiência no exercício da função Salário Mínimo 

Vigilante 02 40h semanais Ensino Fundamental Completo e tempo de experiência no exercício da função Salário Mínimo 

Motorista Categoria “D” 01 40h semanais 
Carteira de Habilitação de Trânsito, Categoria “D”, ensino Fundamental Completo e experiência 
no exercício da função 

Salário Mínimo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

CARGO VAGAS REGIME DE TRABALHO  ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO  REMUNERAÇÃO  

Médico Plantonista 06 Plantão fixo semanal de 24h 
Graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de PE, habilitação em 
Clínica Médica 

R$ 8.000,00 

Médico Ginecologista – 
Obstetra 

01 
Ambulatório Semanal de 04 horas ou 
atendimento de 30 pacientes 

Graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de PE, habilitado em 
Ginecologia e Obstetrícia 

R$ 3.000,00 

Médico Ortopedista 01 
Ambulatório Semanal de 04 horas ou 
atendimento de 30 pacientes 

Graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de PE, habilitado em 
Ortopedia 

R$ 3.000,00 

Médico Cirurgião geral 01 
Ambulatório de Cirurgia Geral e 
Cirurgias eletivas 

Graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de PE, habilitado em 
Cirurgia geral 

R$ 3.000,00 

Médico Anestesista 01 30h 
Graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de PE, habilitado em 
Anestesia 

R$ 3.000,00 

Técnico de Enfermagem - 
Instrumentador 

01 40h 
Formação Técnica em Enfermagem, registro do COREN-PE com curso de extensão de 
Instrumentador Cirúrgico 

Salário Mínimo 

Médico Equipe Saúde da Família 06 40h 
Graduação em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de PE, habilitação em 
Clínica Médica 

R$ 7.000,00 

Enfermeiro Equipe Saúde da 
Família 

07 40h 
Graduação em Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem de PE, experiência 
na função 

R$ 3.000,00 

Enfermeiro CAPS 01 20h Graduação em Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem de PE, experiência R$ 1.600,00 
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na função 

Técnico de Enfermagem 06 40h Formação Técnica em Enfermagem, registro do COREN-PE com experiência na função Salário Mínimo 

Auxiliar de Saúde Bucal 07 40h Formação Técnica para Auxiliar Saúde Bucal, registro do CRO-PE com experiência na função Salário Mínimo 

Odontólogo 
Saúde da Família 

07 40h Formação Técnica para Auxiliar Saúde Bucal, registro do CRO-PE com experiência na função R$ 2.700,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 40h Ensino Fundamental Completo e tempo de experiência no exercício da função Salário Mínimo 

Motorista Categoria “D” 01 40h 
Carteira de Habilitação de Trânsito, Categoria “D”, ensino Fundamental Completo e experiência 
no exercício da função 

Salário Mínimo 

Condutor Socorrista – 
Categoria “D” 

04 40h 
Carteira de Habilitação de Trânsito, Categoria “D”, ensino Fundamental Completo e experiência 
no exercício da função 

Salário Mínimo 

Técnico de Enfermagem Socorrista 
- APH 

03 40h 
Formação Técnica em Enfermagem, registro do COREN-PE, curso de APH e com experiência 
na função 

Salário Mínimo 

Técnico de Enfermagem 
(experiência em obstetrícia - 
Parteiro) 

02 40h Formação Técnica em Enfermagem, registro do COREN-PE com experiência na função Salário Mínimo 

Educador Físico 01 30h 
Graduação em Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem de PE, experiência 
na função 

R$ 1.200,00 

Fonoaudiólogo 01 30h Graduação em Fonoaudiologia, registro no Conselho em PE, experiência na função R$ 1.200,00 

Fisioterapeuta 02 30h Graduação em Fisioterapia, registro no CREFITO-PE, experiência na função R$ 1.200,00 

Nutricionista 01 30h Graduação em Nutrição e tempo de experiência no exercício da função R$ 1.200,00 

Farmacêutico citologista 01 30h 
Graduação em Farmácia, registro no CRF-PÈ, especialização em análise de exames 
citopatológicos, experiência na função. 

R$ 1.200,00 

Cuidador de Idosos 04 40h Ensino Médio Completo e tempo de experiência no exercício da função Salário Mínimo 

Técnico de Imobilização 01 40h Formação Técnica em Imobilização, registro no Conselho em PE com experiência na função Salário Mínimo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

CARGO VAGAS REGIME DE TRABALHO  ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNÇÃO  REMUNERAÇÃO  

Orientador Social de Dança 01 40h Ensino Médio Completo, cursos na área e tempo de experiência no exercício da função Salário Mínimo 

Orientador Social de Percussão 01 40h Ensino Médio Completo, cursos na área e tempo de experiência no exercício da função. Salário Mínimo 

  
ATRIBUIÇÕES PARA AS FUNÇÕES: 
  
Instrutor de Informática  
Atribuições: Orientar os alunos sobre a utilização dos computadores no acesso à internet, visando sua rapidez e precisão, para que o objetivo do 
manejo dos equipamentos no tocante e pesquisa e estudo sejam atingidos; prestar orientações no âmbito de navegação à internet; executar outros 
serviços técnicos afins à informática; esclarecer dúvidas relativas ao funcionamento de máquinas (computadores) e ao uso da internet; usar de meios 
cabíveis para que seja mantida a organização necessária ao recinto, ao local de pesquisa, estudo e reflexão; oferecer condições de pesquisa via 
internet, através de máquinas que permitam a elaboração de trabalho, cujo objetivo é o de aperfeiçoar e enriquecer os programas escolares; 
proporcionar aos usuários, computadores com acesso à internet, munidos de programas de editor de texto, para a boa elaboração de trabalhos e 
pesquisa; auxiliar as pesquisas dos professores para preparar aulas e organizar atividades para os alunos; abrir sites que contenham matérias a serem 
pesquisadas; oferecer condições para o prefeito e proveitoso uso dos computadores; controlar o acesso as suas informações e suas formas de 
armazenamento, a manipulação e a transmissão de acordo com as normas; acessar arquivos de outros usuários para garantir a segurança, manutenção 
e conservação de redes, computadores e sistemas armazenados garantindo todos os privilégios individuais e direitos de privacidade dos usuários os 
que deverão ser preservados; rever e observar periodicamente as informações, para que não haja violações de leis nem de regulamentos, ou para 
outros fins; suspender todos os privilégios de determinado usuário em relação ao uso de redes, computadores e sistemas sob sua responsabilidade, 
por razões ligadas à segurança física e ao bem estar do usuário, ou por razões disciplinares ou relacionadas à segurança e ao bem estar dos outros 
membros da escola; cumprir horários determinados pela direção da escola comunicar falhas ou avarias nas máquinas através de relatórios; conhecer 
e cumprir o projeto pedagógico e o regimento da unidade escolar e desenvolver outras atividades correlatas a sua função. 
Nutricionista  
Atribuições: Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela ( 
educação básica: educação infantil – creche e pré - escola, -ensino fundamental, EJA – educação de jovens e adultos ) com base no resultado da 
avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio 
da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais; elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o 
cardápio; planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela 
quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico - sanitárias; participar do processo de licitação e da 
compra direta da agricultura familiar para aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre 
outros); orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, 
equipamentos e utensílios da instituição; assessorar o Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 
  
Serviços Gerais 
Atribuições: Proceder a limpeza, conservação e arrumação dos locais de trabalho e instalações, mantendo limpos os equipamentos, materiais e 
máquinas da autarquia, de acordo com a necessidade; realizar trabalhos de natureza manual ou braçal, nas áreas em que estiver lotado; realizar 
tarefas simples de alimentação, limpeza e condições de uso os equipamentos e ferramentas da área; proceder a lavagem, secagem, pulverização 
lubrificação e limpeza interna dos veículos e máquinas pesadas, assim como executar atividades de encerar e polir; outras atividades afins, inclusive 
de atividades em áreas urbanas e rurais quanto a esgotamento sanitários. 
  
Vigilante 
Atribuições: Assegurar a proteção e segurança de prédios e serviços públicos municipais, controlando o fluxo de entrada e saída de pessoal, 
visitantes e automóveis, inspecionando volumes e cargas, fazendo rondas nas instalações, verificando o estado de equipamentos, etc. Zelar pela 
ordem e segurança de pessoa; Atuar em caráter preventivo, inibindo e impedindo ações vindas de suspeitos; Estar sempre comprometido com a 
segurança, dignidade da pessoa humana e com a satisfação do usuário final sendo organizado e disciplinado em suas funções, nunca se omitindo de 
fiscalizar, controlar e vigiar. 
  
Motorista Categoria “D”  
Atribuições: Dirigir veículos automotores, com habilitação profissional, devendo ser conhecedor das regras e leis de trânsito; efetuar troca de pneus; 
fazer pequenos consertos; conservar a viatura; fazer carga e descarga; outras tarefas afins. 
  
Médico Plantonista 
Atribuições: É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes 
tanto adultos como pediátricos, (em caso de não haver médicos especialista em pediatria) em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência 
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identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela SMS, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Realizar consultas, 
exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e interpretar seus resultados; emitir diagnóstico; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, 
aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar pacientes de risco aos 
serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, SUS Fácil, 
para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às urgência Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a 
sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual, 
prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico. 
Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, 
em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela SMS. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos 
eventos externos de grande porte, de responsabilidade da Instituição. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de 
trabalho; executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico científico da 
Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Obedecer ao Código de Ética Médica. 
  
Médico Ginecologista – Obstetra 
Atribuições: Atender de forma preventiva e curativa à população dentro de sua área de atuação; integrar-se com a equipe de saúde da unidade para a 
qual for designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde; Avaliar através de 
imagem, a morfologia de órgãos e estruturas, diferenciando o normal do patológico. Realizar exames clínicos e emitir laudos, conforme solicitações 
de exames: ginecológicos, pélvicos, obstétricos, transvaginais, abdominais, torácicos, pequenas partes e vasos sanguíneos; executar outras tarefas da 
mesma natureza e de diferentes níveis de dificuldade; participar de programas de saúde pública ligados à sua área de atuação e executar outras 
tarefas correlatas. 
  
Médico Ortopedista 
Atribuições: Realizar atendimento na área de ortopedia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 
  
Médico Cirurgião geral 
Atribuições: Atender de forma ambulatorial e realizar cirurgias dentro de sua área de atuação; integrar-se com a equipe de saúde da unidade para a 
qual for designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde; Avaliar exames de 
imagem, a morfologia de órgãos e estruturas, diferenciando o normal do patológico; realizar exames clínicos e emitir laudos, conforme solicitações 
de exames: ginecológicos, pélvicos, obstétricos, transvaginais, abdominais, torácicos, pequenas partes e vasos sanguíneos; executar outras tarefas da 
mesma natureza e de diferentes níveis de dificuldade; participar de programas de saúde pública ligados à sua área de atuação e executar outras 
tarefas correlatas. 
  
Médico Anestesista 
Atribuições: Assistência ao cirurgião na realizar cirurgias dentro de sua área de atuação; integrar-se com a equipe de saúde da unidade para a qual for 
designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação da programação de cirurgias eletivas da unidade; 
executar outras tarefas da mesma natureza e de diferentes níveis de dificuldade; participar de programas de saúde pública ligados à sua área de 
atuação e executar outras tarefas correlatas. 
  
Técnico de Enfermagem – Instrumentador 
Atribuições: Preparar as salas de cirurgia, com equipamentos, mesas, medicamentos, material de sutura e antissepsia; Preparar o instrumental 
cirúrgico, segundo o tipo de cirurgia; Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas médico-odontológicas, posicionando de forma 
adequada o instrumental, passando-o ao cirurgião e realizando outros trabalhos de apoio; Conferir qualitativa e quantitativamente os instrumentos 
cirúrgicos, após o término das cirurgias; Realizar a esterilização do material cirúrgico; Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição 
daqueles que estão avariados ou desgastados; Zelar, permanentemente, pelo estado funcional dos aparelhos que compõe as salas de cirurgia; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
  
Médico Equipe Saúde da Família 
Atribuições: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar 
consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc); Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, 
pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, e participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
  
Enfermeiro Equipe Saúde da Família 
Atribuições: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem 
a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva; Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da 
equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, 
para determinar a assistência a ser prestada pela equipe; Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e 
outras; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, 
qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para 
proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias 
alergênicas e fazendo a leitura das reações para obter subsídios diagnósticos; Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, 
visando a melhoria da qualidade da assistência; Executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; Elaborar escalas de 
serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de 
pontos, etc; Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem; Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho. 
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Atribuições: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério 
da Saúde e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; Executar as ações de assistência integral em 
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; No nível de sua competência, executar assistência básica e ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as 
atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 
2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, 
de diabéticos, de saúde mental, etc; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 
  
Enfermeiro CAPS 
Fazer a triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento nos casos de emergência; Providenciar o recolhimento dos relatórios da 
unidade municipal, bem como realiza uma análise dos mesmos; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
  
Técnico de Enfermagem 
Atribuições: Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da saúde, de acordo com o plano 
estabelecido; Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes em estado grave, sob supervisão e orientação da enfermeira; ministrar 
medicamentos; observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente; fazer tratamento como: lavagem de estômago, lavagem vesical, 
sondagens e aspirações de secreções; colher material para exames de laboratórios; fazer registro das atividades executadas; aplicar imunizantes; 
realizar orientação individual e a grupos da comunidade sobre assuntos de saúde; executar atividades de apoio, tais como: preparo de ambiente e 
disposição do material para exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas e atendimento obstétrico. 
  
Auxiliar de Saúde Bucal 
Atribuições: realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos 
de atenção à saúde;, proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais 
necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal com os demais 
membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar e participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
  
Odontólogo 
Atribuições: Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar 
os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a 
atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar e 
orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento 
do tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente; Realizar supervisão técnica; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
  
Motorista Categoria “D”  
Atribuições: Dirigir veículos automotores, com habilitação profissional, devendo ser conhecedor das regras e leis de trânsito; efetuar troca de pneus; 
fazer pequenos consertos; conservar a viatura; fazer carga e descarga; outras tarefas afins. 
  
Condutor Socorrista - Categoria “D” 
Atribuições: Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; Conhecer integralmente o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo; Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 
Conhecer a malha viária local; Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; Auxiliar a 
equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas de reanimação 
cardiorrespiratória básica; Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de 
saúde; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a 
chegada do seu substituto; a) a substituição do plantão deverá se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o Condutor - Socorrista poderá solicitar a substituição no local do atendimento; b) as eventuais trocas de plantão 
da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao 
Responsável Técnico ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das 
duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos 
plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência; Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros, 
Técnicos em Enfermagem e Condutores, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; Utilizar-se com zelo e cuidado das 
acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo 
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; Manter -se atualizado, frequentando os cursos de educação permanente e 
congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; Acatar e respeitar as 
rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas pela direção; Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela 
direção técnica; Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos Acatar as deliberações 
da direção técnica. 
  
Técnico de Enfermagem Socorrista – APH 
Atribuições: Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos 
mesmos; Executar prescrições médicas por telemedicina; Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da unidade móvel, 
seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; Estabelecer 
contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; Conhecer a estrutura de saúde local; Conhecer a 
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localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à 
vida; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; Identificar todos os 
tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 
  
Técnico de Enfermagem (experiência em obstetrícia - Parteiro)  
Atribuições: Prestar assistência de enfermagem a gestantes durante trabalho de parto, ainda prestar serviços de proteção, de recuperação e de 
reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido; Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes em estado grave, sob supervisão e 
orientação da enfermeira; ministrar medicamentos; observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente; fazer tratamento como: 
lavagem de estômago, lavagem vesical, sondagens e aspirações de secreções; colher material para exames de laboratórios; fazer registro das 
atividades executadas; aplicar imunizantes; realizar orientação individual e a grupos da comunidade sobre assuntos de saúde; executar atividades de 
apoio, tais como preparo de ambiente e disposição do material para exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas e atendimento obstétrico. 
  
Educador Físico 
Atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à 
proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 
sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar 
Educação Permanente em Atividade Físico; Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF sob a forma de coparticipação, 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação 
Permanente; Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 
administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à 
violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em 
conjunto com as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitador-monitores 
no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos 
espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. 
Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função. 
  
Fonoaudiólogo 
Atribuições: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento 
fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala; participar de processos 
educativos e de vigilância em saúde, principalmente nos ambientes de trabalho. Efetuar exames para identificar problemas ou deficiências ligadas a 
comunicação oral, empregar técnicas próprias de avaliação e fazer o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros que 
possibilitem o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. Planeja, analisa e executa atividades inerentes à função de Fonoaudiologia, objetivando 
uma eficiente assistência à saúde pública; Realizar e avaliar o treinamento fonético, auditivo, de dicção, de respiração funcional e de impostação da 
voz; analisar outros aspectos cognitivos relacionados à elaboração do pensamento e a sua forma de expressão, bem como sua interferência no 
aperfeiçoamento ou na reabilitação da fala do paciente; tratar dos distúrbios de origem neurológica, alterações congênitas e emocionais, relacionadas 
à linguagem, à articulação, à audição e à comunicação; desenvolver as atividades acima em consonância com a natureza e os objetivos da unidade de 
trabalho em que está lotado, respeitando os limites legais de sua profissão; executar outras atividades correlatas ao cargo. 
  
Fisioterapeuta 
Atribuições: Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades 
em termo de reabilitação, na área adstrita às ESF; Desenvolver ações de promoção e proteção á saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos 
físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, alimentação com vistas ao auto cuidado; Desenvolver ações para 
subsidiar o trabalho das ESF no que diz respeito ao desenvolvimento infantil; Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao acompanhamento 
das crianças que apresentam risco para alterações no desenvolvimento e realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de 
vida dos indivíduos; Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento acompanhamento, de acordo 
com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF e desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos. Realizar 
visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; Capacitar, orientar e dar suporte ás ações dos ACS; Orientar e informar as 
pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o 
desenvolvimento funcional frente ás características específicas de cada indivíduo e desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade; 
Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas da deficiência de um dos 
seus componentes, acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando necessário Realizar grupos de mães de crianças com 
problemas neurológicos: práticas de cuidados com a transferência, postura, estímulos e cuidados para o desenvolvimento da criança e orientações a 
mãe; Atuar em creches: ergonomia, avaliação postural, orientações posturais, adaptação de ambientes, educação em saúde, cinesioterapia para 
desenvolvimento psicomotor, estímulo a prática de atividade física. Orientar sobre higiene e saúde em geral. Realizar grupos de gestantes: 
orientações posturais, preparação para o parto fisiológico, cuidados, exercícios respiratórios, monitoramento da frequência cardíaca e pressão 
arterial, orientações de cuidados com o bebê e amamentação; Realizar grupos de pé em risco (Diabetes e Hanseníase): prevenção de incapacidades, 
avaliação, monitoramento, adaptação de calçados, orientação de cuidados, hidratação da pele e inspeção de úlceras de pressão, treinamento dos 
cuidadores etc; ambulatório e terapia em pacientes acamados, e atividades preventivas em grupos. 
  
Farmacêutico citologista 
Atribuições: Realizar exames de citologia, leitura e analise de material laboratorial, participar de reuniões com profissionais das ESF, para 
levantamento das reais necessidades da população adstrita; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a 
atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações Inter setoriais; Participar dos 
Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré-estabelecidos; Treinar, capacitar e supervisionar recursos humanos da atenção básica/saúde da família para execução das atividades 
de assistência farmacêutica; Participar de grupos programáticos abordando questões pertinentes à área; Participar da Comissão Municipal de 
Padronização de medicamentos e outros produtos; Desenvolver ações coletivas de educação em saúde em creches, escolas, conselhos locais de saúde 
e outros equipamentos públicos visando acesso e uso racional de medicamentos; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e 
contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto 
com as ESF dependendo das necessidades. 
  
Cuidador de Idosos 
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Atribuições: Ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável, as atividades de vida diária, ou seja, a higiene pessoal e bucal, alimentação, 
locomoção, etc. Cuidar do vestuário (organizar a roupa que vai ser usada, dando sempre à pessoa idosa o direito de escolha), manter o armário e os 
objetos de uso arrumados e nos locais habituais; e cuidar da aparência da pessoa idosa (cuidar das unhas, cabelos) de modo a aumentar a sua 
autoestima; Facilitar e estimular a comunicação com a pessoa idosa, conversando e ouvindo-a; acompanhando-a em seus passeios e incentivando-a a 
realizar exercícios físicos, sempre que autorizados pelos profissionais de saúde, e a participar de atividades de lazer. Desta forma, ajudará a sua 
inclusão social e a melhorar sua saúde. Acompanhar a pessoa idosa aos exames, consultas e tratamentos de saúde, e transmitir aos profissionais de 
saúde as mudanças no comportamento, humor ou aparecimento de alterações físicas (temperatura, pressão, sono, etc.); Cuidar da medicação oral da 
pessoa idosa, em dose e horário prescritos pelo médico. Estimular a autossuficiência da pessoa idosa, por isto, o cuidador deverá, sempre que 
possível, fazer com ela e não para ela. Assiste a pessoa idosa a movimentar-se dentro de sua casa. Ajuda na higiene e cuidados pessoais do idoso 
(pentear, tomar banho, etc.).Procura proporcionar conforto e tranquilizar a pessoa idosa em situações de crise (por exemplo, quando fica agitado ou 
ansioso).Ajuda na comunicação com os outros, quando existem dificuldades para expressar-se. Desenvolver atividades de estímulo motor e 
cognitivo de acordo com orientações; Auxiliar nas atividades de relações sociais. 
  
Técnico de Imobilização 
Atribuições: Confeccionar e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e 
sintético (resina de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para dedos). Preparar e executar 
trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual com uso de anestésico local. 
Preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para punções e infiltrações. 
Orientador Social de percussão 
Atribuições: Comprometer-se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as fases; Recepcionar e acolher os adolescentes; Comunicar 
situação de risco e de violação de direitos à chefia imediata; Executar e acompanhar a rotina diária dos adolescentes, observando e atendendo suas 
necessidades; Preservar a integridade física e mental dos adolescentes e demais servidores; Fazer cumprir regras e normas; Acompanhar e 
supervisionar os adolescentes nas movimentações internas e externas sempre que necessário; Participar de reuniões socioeducativas; Desenvolver 
oficinas; realizar atividades artísticas, de lazer, cultura, recreativas, esportivas e pedagógicas lúdicas; Realizar procedimentos de segurança, entre 
eles revista corporal, revista de ambiente, revista de espaço, de alimentos; Elaborar relatórios e documentos; Realizar a segurança preventiva e 
interventiva junto aos adolescentes, dentro e fora da unidade; Zelar pelo patrimônio, mediante vistoria sistemática das instalações físicas e de 
materiais utilizados nas atividades, prevenindo situações de crise; Executar atividades relacionadas com a rotina diária dos adolescentes, tais como: 
higiene pessoal, servir a alimentação, recolher os resíduos; entregar medicação regularmente prescrita; Revistar, orienta, acompanhar e controlar o 
acesso de pessoas e visitantes no âmbito da unidade; Manter a organização do ambiente de trabalho; Realizar atividades administrativas; Atuar em 
equipe cumprindo suas funções e colaborando com os demais; organizar eventos culturais; Mobilizar jovens para formação de coral; Contribuir para 
o resgate da cultural da zurca; Organizar grupos diversos de expressões culturais de capoeira, maracatu, etc. 
  
Orientador Social de dança 
Atribuições: Comprometer-se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as fases; Recepcionar e acolher os adolescentes; Comunicar 
situação de risco e de violação de direitos à chefia imediata; Executar e acompanhar a rotina diária dos adolescentes, observando e atendendo suas 
necessidades; Preservar a integridade física e mental dos adolescentes e demais servidores; Fazer cumprir regras e normas; Acompanhar e 
supervisionar os adolescentes nas movimentações internas e externas sempre que necessário; Participar de reuniões socioeducativas; Desenvolver 
oficinas; realizar atividades artísticas, de lazer, cultura, recreativas, esportivas e pedagógicas lúdicas; Realizar procedimentos de segurança, entre 
eles revista corporal, revista de ambiente, revista de espaço, de alimentos; Elaborar relatórios e documentos; Realizar a segurança preventiva e 
interventiva junto aos adolescentes, dentro e fora da unidade; Zelar pelo patrimônio, mediante vistoria sistemática das instalações físicas e de 
materiais utilizados nas atividades, prevenindo situações de crise; Executar atividades relacionadas com a rotina diária dos adolescentes, tais como: 
higiene pessoal, servir a alimentação, recolher os resíduos; entregar medicação regularmente prescrita; Revistar, orientar, acompanhar e controlar o 
acesso de pessoas e visitantes no âmbito da unidade; Manter a organização do ambiente de trabalho; Realizar atividades administrativas; Atuar em 
equipe cumprindo suas funções e colaborando com os demais; organizar eventos culturais; Mobilizar jovens para formação de grupos de danças 
diversos; Contribuir para o resgate da cultural da zurca; Organizar grupos diversos de expressões culturais de capoeira, maracatu, etc. 
  
ANEXO II - RECURSO (DISPONÍVEL NA SEDE DA PREFEITURA)  
  
ANEXO III - PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR  
  
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO  
  
ITEM DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Exercício de atividade comprovada na área para a qual o candidato se inscreveu. 1,0 ponto (um ponto) para cada 06 meses de experiência comprovada. 6,0 (seis) pontos 

Exercício de atividade comprovada na área para a qual o candidato se inscreveu. 1,0 ponto (um ponto) para cada 06 meses de experiência comprovada. 4,0 (quatro) pontos 

  
Total 10 (dez) pontos 
  
NÍVEL MÉDIO  
  
ITEM DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Experiência comprovada de atividades profissionais na área para a qual o candidato se inscreveu. 1,0 ponto (um ponto) para cada 06 meses de experiência. 6,0 (seis) pontos 

Curso de graduação para a função para a qual o (a) candidato (a) se inscreveu. 1,0 (um) ponto por curso completo 1,0 (um) ponto 

Curso de pós-graduação em áreas correlatas a função para a qual o (a) candidato (a) se inscreveu. 1,0 (um) ponto por curso completo 2,0 (dois) ponto 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual o (a) candidato (a) se inscreveu. 0,5 (meio) ponto para cada curso. 1,0 (um) ponto 

  
Total: 10 (dez) pontos 
  
NÍVEL SUPERIOR  
  
ITEM DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Experiência comprovada de atividades profissionais na área para a qual o candidato se inscreveu. 1,0 ponto (um ponto) para cada 06 meses de experiência. 6,0 (seis) pontos 

Curso de pós-graduação na área ou em áreas correlatas a função para a qual o (a) candidato (a) se 
inscreveu. 

1,0 (um) ponto por curso completo 2,0 (dois) pontos 

Cursos de aperfeiçoamento na área da função para a qual o (a) candidato (a) se inscreveu. 0,5 ponto (meio) ponto para cada curso. 2,0 (dois) pontos 
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Total: 10 (dez) pontos 
  
Somente será pontuada a experiência profissional na área e/ou funções correlatas para qual o(a) candidato(a) se inscreveu; 
  
A experiência profissional deverá ser comprovada mediante: 
 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 
b) Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida pelo departamento de recursos humanos da instituição em que trabalha ou 
trabalhou, na qual constem expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas; 
 
c) No caso de experiência profissional como autônomo, mediante Cópia de Contrato(s) ou Recibo(s) de Pagamento de Autônomo (RPA), Nota(s) 
Fiscal(is) de Serviço(s) ou Declaração de Imposto de Renda, devendo constar expressamente as atividades desenvolvidas; 
 
d) No caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou, acompanhada de tradução para a língua 
portuguesa, feita por tradutor juramentado, na qual constem expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas; 
 
e) No caso de experiência como cooperativado, mediante declaração expedida e assinada pelo Presidente ou Diretor Executivo da entidade de que é 
ou foi vinculado, devendo constar expressamente as atividades desenvolvidas. 
·A fração de tempo de experiência profissional superior a 15 (quinze) dias será computada como 01 (um) mês. 
  
ANEXO IV - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA  
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLI FICADA  

Secretaria de Lotação: ___________________________________________________ 

Solicito a inclusão dos meus dados na Seleção Pública Simplificada do Município de Chã Grande para o cargo de: ______________________________________________ 

I – IDENTIFICAÇÃO:  

Nome do Candidato: 
Endereço: Nº 
Bairro:  Cidade: CEP: UF: 

Fones: 
RG: Órgão Emissor: Data de Emissão: / / 
CPF: PIS/PASEP: 
Título de Eleitor:  Zona: Secção: 
CTPS: Série: UF: Data de Expedição: / / 
Carteira de Reservista: 
Sexo: ( ) M ( ) F Estado Civil: Data de Nascimento: / /  
Naturalidade: Nacionalidade: 
Nome do Pai: Nome da Mãe: 
E-mail:  
II – DADOS PROFISSIONAIS:  
Situação Funcional: Outro Vínculo Empregatício: SIM ( ) NÃO ( ) 
Cargo/Função: Tempo de Serviço: 

CHÃ GRANDE, _______ de ______________________________ de 2017 
Assinatura: _______________________________________________ 

  
ANEXO V – PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO  
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA  
Inclusão dos dados na Seleção pública Simplificada do Município de Chã Grande 
Nome do Candidato: 
Secretaria de Lotação: 
Cargo/Função: 
  
Chã Grande,_____de______________de 2017. 
  
Departamento de Recursos Humanos: 
Assinatura do candidato: 
  
ANEXO VI - CRONOGRAMA  
  
EVENTO  PERÍODO 

Inscrições 14/02/2017 a 04/03/2017 

Resultado Preliminar 07/03/2017 

Prazo recursal 08/03/2017 a 09/03/2017 

Resultado Final 10/03/2017 

Convocação dos classificados A partir de 13/03/2017 
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