SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019 ESF
ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Cargos de Nível Médio
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
Prestar trabalho de prevenção, assistência e reabilitação, inerentes à função, usuário, família e
comunidade, segundo os princípios do SUS, através de programas estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde, com a finalidade de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.
Realizar atividades administrativas, escrevendo relatórios, preenchendo boletins e fechamento
de produtividade, visando melhor organização e desempenho do serviço.
Prestar assistência integral ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas competências,
realizando procedimentos técnicos de enfermagem, visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de higiene e conforto, visando atender necessidades do usuário.
Planejar, supervisionar e executar em conjunto com a equipe, ações de enfermagem, participando
de campanhas de vacinas, de ações de bloqueios em epidemiologias, atividades educativas e de
prevenção, implementando atitudes de saúde na população.
Auxiliar nas capacitações da equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde, quando
integrante do PSF, organizando, pesquisando e ministrando temas referentes a sua área, contribuindo com a qualificação da equipe.
Executar ações de urgência e emergência, atendimentos especializados, intervindo em unidades
de referência para pronto atendimento, visando preservar a vida do paciente.
Efetuar controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, realizando e orientando cuidados de enfermagem ao paciente, visando promover as melhores condições para o
restabelecimento deste.
Participar de atividades educativas coletivas e individuais, visando socializar conhecimentos e
informações de saúde a comunidade.
Realizar visita domiciliar a pacientes e famílias, visando atender suas necessidades.
Participar de reuniões internas e externas, fazendo-se presente e participando ativamente, atualizando-se e contribuindo com o crescimento da profissão.
Contribuir com a prevenção e controle de infecção no ambiente de trabalho, cuidando e supervisionando a limpeza dos equipamentos e ambientes das unidades de saúde, garantindo assistência de qualidade e isenção de riscos ao usuário.
Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações sobre
consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de
programas de educação em saúde.
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade
e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de
seu superior imediato.
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Cargos de nível Superior
ENFERMEIRO - ESF
Planejar, programar, coordenar serviços, executar e monitorar políticas de Saúde preconizadas
pela Gestão Municipal, através de programas, projetos e ações estratégicas, com a finalidade de
intervir no processo saúde/doença dos cidadãos, família e comunidade, segundo os princípios de
SUS, visando contribuir com a qualidade de vida.
Dirigir órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e
chefia de serviço e de unidade de saúde, utilizando-se de instrumentos administrativos e de conhecimentos na área, visando aplicação de inovações tecnológicas.
Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem e de saúde,
utilizando-se do controle e educação, promovendo o desenvolvimento individual e profissional, a
realização de diagnósticos e solução de problemas.
Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em saúde do
trabalho, visando propiciar debate, informação e divulgação junto aos trabalhadores e gestores.
Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem e de saúde,
utilizando-se da observação direta, análise de registros, entrevistas, reuniões, entre outros, proporcionando o desenvolvimento do serviço de saúde em um sistema dinâmico.
Realizar prescrição da assistência de enfermagem, promovendo saúde, mediante diagnóstico,
priorizando ações de promoção e prevenção.
Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, com risco de vida, através de plano
de cuidados, contribuindo com o resguardo da vida do mesmo.
Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade, realizando consulta de
enfermagem, educação em saúde, busca ativa, entre outros, objetivando a integralidade da assistência.
Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimento de
base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, buscando a integralidade e a resolutividade da assistência prestada.
Coordenar, executar, supervisionar e avaliar ações de planejamento e programação de saúde,
visando o alcance de metas e a melhoria da qualidade da assistência em saúde.
Participar no planejamento e formulação de políticas públicas em saúde, utilizando-se de análise
situacional e planejamento estratégico, intervindo e avaliando as ações propostas.
Executar assistência básica e ações de promoção, prevenção, controle e avaliação nas vigilância
epidemiológica, sanitária e ambiental, compreendida como vigilância em saúde, realizando levantamento de marcadores epidemiológicos, sanitários e ambientais, promovendo a saúde do
indivíduo, família e comunidade.
Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada
pela instituição de saúde, fazendo uso de protocolos estabelecidos pela secretaria de saúde,
visando auxiliar a recuperação e cura do problema.
Participar de projetos de construção ou reforma de unidades de saúde, avaliando a funcionalidade
da estrutura física de acordo com normas preestabelecidas, otimizando espaços adequados e
funcionais para prestação da assistência.
Realizar prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados a clientela interna
e externa, durante a assistência de enfermagem e de saúde, monitorando a saúde e assistência
prestada aos indivíduos, família e comunidade, evitando e diminuindo as complicações causadas
por erros de assistência.
Prevenir e controlar sistematicamente a infecção dos serviços de saúde e de doenças, e outros
agravos transmissíveis em geral, através do monitoramento, avaliação, informação e medidas de
redução de danos, visando prevenir agravos de infecções cruzadas, através de doenças transmissíveis.
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Prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido, promovendo processo de viver e interferindo na cadeia de morbimortalidade.
Participar de ações em saúde intersetorialmente, no âmbito da assistência, pesquisa e educação
do serviço público municipal, visando promover políticas de saúde comunitária e social, resgatando a integralidade, resolutividade e equidade do SUS.
Planejar, coordenar, executar e avaliar a educação permanente e continuada em saúde, fortalecendo as políticas de qualificação e inovação, buscando a recapacitação dos recursos humanos,
dando continuidade ao processo ensinoaprendizagem permanente no SUS.
Desenvolver pesquisas na área com vistas a formulação de programas e projetos que confiram
eficiência, eficácia e efetividade a gestão de políticas públicas em saúde, norteando as ações de
planejamento e execução em saúde.
Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regulando processos assistências no
âmbito do SUS no município, integrando-o com outros níveis do sistema, dando agilidade e resolutividade ao fluxo de referência contrareferência.
Participar de ações de saúde coletiva e educação em saúde, elaborando e/ou participando de
estudos, programas, e cursos relacionados a sua área, propondo a implementação e fortalecimento das ações de promoção em saúde.
Participar de equipes multiprofissionais visando a interação de conhecimentos e práticas, na perspectiva da interdisciplinaridade, inserindo-se nos grupos, desenvolvendo competências e realizando trocas nas diversas áreas de conhecimento, para implementação e fortalecimento da assistência.
Cumprir e aplicar regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde, do SUS e do regulamento da
profissão, fazendo e conhecendo as normas estabelecidas, desenvolvendo uma postura ética.
Humanizar o atendimento ao cidadão, assegurando seus direitos e respeitando as diversidades,
visando diminuir as iniquidades sociais.
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade
e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de
seu superior imediato.
Quando atuando em Enfermagem do Trabalho: Planejar, programar e executar políticas de saúde
voltadas para atuação na área de enfermagem do trabalho, organizando e trabalhando com a
política de saúde ocupacional no centro de referência de saúde do trabalhador e no âmbito da
secretaria de saúde, visando atender a política de saúde do trabalhador.
Realizar vigilância dos agravos relacionados ao trabalho, fazendo visitas técnicas aos ambientes
de trabalho, a fim de reduzir o risco de morbimortalidade por acidentes de trabalho.
Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em saúde do
trabalho, visando propiciar debates, informação e divulgação junto a trabalhadores e gestores.
Realizar atividades de promoção, prevenção, assistência e reabilitação aos trabalhadores, visando a implementação da saúde do trabalhador.
Participar de grupos de trabalho intersetorial para implantação/implementação de política de saúde voltadas a saúde ocupacional, compondo equipe de trabalho para execução de política intersetorial, propiciando a integralidade da atenção aos trabalhadores.
Prestar atendimento de enfermagem aos trabalhadores de acordo com as diretrizes da gestão
municipal, atendendo as necessidades de saúde da população trabalhadora.
Capacitar os demais trabalhadores da equipe de enfermagem em saúde do trabalhador, realizando atividade de educação continuada, cursos e treinamentos, visando atualizar a equipe e
propiciar melhores condições de atenção à saúde do trabalhador.
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade
e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de
seu superior imediato.
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MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESF
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 Unidade de Saúde – US e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros assemelhados);
Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco
obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clinicocirúrgicas e procedimentos para
fins de diagnósticos;
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando
fluxos de referência e contrareferência 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 / Técnicos
de Enfermagem, ACD e THD;
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da US.
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