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ANEXO 02
Descrições dos Cargos
Cargos do Nível de Ensino Médio:
Atendente de Consultório Dentário
Auxiliar o profissional Cirurgião Odontólogo nas rotinas de consultório; auxiliar na execução de ações de assistência
integral aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo especifico de acordo com
o planejamento local.
Técnico em Enfermagem
Atender as necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do enfermeiro ou do médico, bem como, realizar
outras tarefas junto as unidades de PSF; promover a humanização do atendimento à saúde fazendo visitas domiciliares
e reuniões com a comunidade.

Cargos do Nível de Ensino Superior:
Cirurgião Dentista
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população; realizar o tratamento integral,
no âmbito da atenção básica para a população; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudo, perecer e atestado sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral aliado a atuação clínica à saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo especifico de acordo com o planejamento local; coordenar ações
coletivas voltadas para promoção e prevenção de saúde bucal; capacitar as equipes de saúde da família no que se
refere as ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo atendente técnico
de higiene bucal -THD e atendente de consultório dentário - ACD.
Enfermeiro
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clinicas fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem; solicitar exames complementares; realizar ações de
saúde em diferentes ambientes e quando necessário no domicilio, promover a humanização do atendimento de enfermagem; se necessário realizar reuniões com a comunidade.
Médico
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área; executar as ações de assistência integral em todas as fases do
ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; encaminhar aos serviços de maior complexidade quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento por meio de um sistema de acompanhamento e referencia; solicitar exames complementares; humanização do atendimento à saúde, consultas médicas; identificar fatores de riscos,
fazer visitas domiciliares e reuniões com comunidade.
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