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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

Ensino Fundamental Completo  
 
AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Limpar as dependências dos departamentos, 
varrer e encerar pisos, paredes, janelas e móveis, utilizando materiais e produtos específicos, visando 
preservar a higiene; Zelar e conservar a limpeza, varrendo ou lavando quando necessário; Efetuar 
coleta de resíduos, lixos, galhadas e demais atividades relacionadas à limpeza, manutenção e a 
conservação dos próprios públicos; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios públicos, pátios, 
jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário e instalações, utilizando 
materiais e produtos específicos, preservar a higiene; Conservar e responsabilizar-se pela guarda e 
manutenção das ferramentas e instrumentos de trabalho; Carregar, descarregar e auxiliar no 
transporte de materiais; Remover restos de árvores, jardins e terras; Efetuar serviços não qualificados 
em galerias e obras, capinar e roçar, abrir valas; Reparar e aterrar buracos em ruas, avenidas e 
estradas; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato; Executar tarefas afins e de 
interesse da municipalidade. 
 

ANEXO II  
 

Ensino Médio e Técnico 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE: Examinar processos; redigir expedientes administrativos, 
tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de 
serviço, instruções, exposições de motivos; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de 
estoque; realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e demais equipamentos; 
executar tarefas afins conforme as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Paranaíta 
e/ou determinação superior. Revisar e conferir a emissão de cartas de apresentação, certidões, 
declarações e dossiês. Controlar processo de entrada e saídas de informações e/ou produtos. Manter 
cadastro e controlar benefícios e vantagens oferecidas pela Secretaria. Controlar contratos e 
prestações de serviço, documentos do arquivo geral e bens patrimoniais da Secretaria. Controlar e 
elaborar relatórios Analisar requisições de materiais. Emitir documentações contratuais e editais. 
Consultar preços no mercado e elaborar mapas comparativos; Controlar rescisões de contratos de 
trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisar e conferir a emissão de cartas de 
apresentação, certidões, declarações e dossiês. Verificar e providenciar as condições para a 
realização de eventos. Manter cadastros organizados e atualizados; Exercer tarefas afins ou que 
sejam determinadas por seus superiores. 
 
AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL (Endemias): Desenvolver ações que proporcionam o 
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 
meio ambiente que possa interferir na saúde do homem, com a finalidade de recomendar e adotar 
medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados à 
variável ambiental, de fatores biológicos (vetores, hospedeiros, reservatórios, animais peçonhentos), 
da qualidade da água para consumo humano, de contaminantes ambientais químicos e físicos que 
possam interferir também na qualidade do ar e do solo (meio-ambiente), e dos riscos decorrentes de 
desastres naturais e de acidentes com produtos perigosos. O objetivo principal é o controle e a 
erradicação de doenças tais como a poliomielite, o sarampo, a difteria, a coqueluche, a febre 
amarela, a hepatite B, a rubéola, tuberculose etc.; Executar tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato. Esse cargo exige esforços físicos, para a remoção de entulhos e afins que sejam 
necessários o atendimento imediato; Carregar bombas costais para a aplicação de produtos químicos 
em locais onde haja a necessidade desta aplicação. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Conhecer a fisiologia da mastigação e deglutição. 
Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica. 
Características gerais e idade de irrupção dentária. Meios de proteção de infecção na prática 
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odontológica. Meios de contaminação de hepatite, AIDS, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e 
colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Doença 
periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção. Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica 
básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de fluoretos 
como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Conhecimento do funcionamento e 
manutenção do equipamento odontológico. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por 
seus superiores. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes; 
Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação recebida, verificar 
sinais vitais e registrar no prontuário; Proceder a coleta para informações sanguíneas, efetuando os 
devidos registros; Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; Pesar e medir pacientes; 
Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções 
cirúrgicas; Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação; Auxiliar nos 
cuidados "post-mortem"; Registrar as ocorrências relativas a doentes; Prestar cuidados de 
enfermagem aos pacientes em isolamento; Preparar, esterilizar o material instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrição; Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; Zelar pela 
conservação dos instrumentos utilizados; Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar 
próteses e vestuário pessoal do paciente; Auxiliar nos socorros de emergência; Desenvolver 
atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes; Executar tarefas afins e de 
interesse da municipalidade; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: Auxiliar no serviço de enfermagem e de 
laboratório de análises clínicas em geral; Efetuar a coleta de material para exames laboratoriais; Zelar 
pela conservação dos instrumentos utilizados; Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 
TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE: Operar os sistemas de informação 
referentes à atenção básica, conforme normas do Ministério da Saúde; Alimentar regularmente os 
bancos de dados nacionais e estadual, assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos 
sistemas de informação; Alimentar o Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (Sinan); 
Alimentar o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI); Alimentar o 
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc); Alimentar o Sistema de Informação 
Ambulatorial (SIA); Alimentar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde 
(Cnes); E quando couber os sistemas: Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM); Outros sistemas que venham a ser introduzidos; Assumir a 
responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de informação, educação e 
comunicação, no âmbito local. Auxiliar na elaboração do Relatório de Gestão Anual, a ser 
apresentado e submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde. 
 
 

ANEXO II 
 

Técnico de Nível Superior 
 
AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA: Desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das 
atividades relativas à prestação de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS; Apreciar a 
legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidades de contratos, convênios e documentos 
congêneres, analisando relatórios gerenciais dos Sistemas de Informação em Saúde bem como os 
Sistemas de Gestão Financeira e Orçamentária vigentes; Contribuir para a melhoria progressiva da 
assistência a saúde, fornecendo subsídios para o planejamento de ações que favoreçam o 
aperfeiçoamento do SUS, zelando pela qualidade, propriedade e efetividade dos serviços de saúde 
prestados a população através da realização de auditorias “in loco” da qualidade da assistência 
prestada aos usuários do SUS, verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, materiais e 
insumos necessários para realização de procedimentos nas unidades de saúde. 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 
 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 35631103 www.paranaita.mt.gov.br 

BIOQUÍMICO: Orientar e controlar a produção de kits destinados às análises bioquímicas, 
microbiológicas e sorológicas destinados às análises clínicas, imunológicas e aos bancos de sangue. 
A produção de produtos sorológicos destinados às análises clínicas, biológicas, imunológicas e aos 
bancos de órgãos. Executar e supervisionar análises toxicológicas destinadas à identificação de 
substâncias entorpecentes e outros tóxicos, com a finalidade de garantir a qualidade, grau de pureza 
e homogeneidade dos alimentos e produtos dietéticos. Orientar e executar a coleta de amostras de 
materiais biológicos destinados às análises clínicas, biológicas, análises citológicas e hormonais com 
o fim de esclarecer o diagnóstico clínico. Assessorar autoridades, em diferentes níveis, preparando 
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, exarando pareceres, a fim de 
servir de subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, decretos, etc. Produzir e realizar 
a análise de soros e vacinas em geral e de outros produtos imunológicos, valendo-se de métodos 
laboratoriais (físicos, químicos, biológicos e imunológicos) para controlar a pureza, qualidade e 
atividade terapêutica. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. Trabalhar segundo normas técnicas de biossegurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental. 
 
EDUCADOR FÍSICO: Promover ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, 
a redução dos agravos e dos danos decorrentes das doenças não transmissíveis, que favoreçam a 
redução do consumo de medicamentos, que favoreçam a formação de redes de suporte social e que 
possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos. 
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; Veicular informações que 
visam 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 nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e 
lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas 
Corporais, nutrição e saúde juntamente com as ESF, 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 
ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 
administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização 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 ESF; Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - 
ACS, para atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas 
Corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
ESF na comunidade; Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais 
equipamentos públicos presentes no território escolas, creches etc.; Articular parcerias com outros 
setores da área adstrita, junto com as ESF 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/Praticas Corporais e sua importância 
para a saúde da população. 
 
ENFERMEIRO: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, 
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 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 suas 
competências, 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; Pacto ela Vida e em Defesa do SUS; Pacto e 
Gestão; 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. Conhecer a realidade das 
famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, 
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culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de risco 
mais comuns aos quais aquela população está exposta; Elaborar, com a participação da comunidade, 
um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a 
saúde; Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de 
afeto, de respeito; Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; Resolver os 
problemas de saúde do nível de atenção básica; Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro 
de um sistema de referência e contrarreferência para os casos de maior complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar; Prestar assistência integral à população adscrita, respondendo à 
demanda de forma contínua e racionalista; Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de 
educação para a saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. Executar tarefas afins 
e de interesse da municipalidade. 
 
FARMACÊUTICO: Desenvolver atividades nas áreas dos medicamentos e correlatas, desde a 
padronização, passado pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem controle de 
qualidade e distribuição; Supervisionar as atividades desenvolvidas no setor inclusive do pessoal 
auxiliar as rotinas e processo de dispensação; Participar das comissões de comissão e de controle de 
infecção hospitalar e de atividades de fármaco-vigilância, de ações de saúde coletiva e educação em 
saúde; Planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de Atenção a Saúde 
individual e coletiva; Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos 
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do 
município, integrando-o com outros níveis do sistema. Coordenar, participar de e/ou organizar grupos 
de educação para a saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. Executar tarefas 
afins e de interesse da municipalidade. Assessorar autoridades, em diferentes níveis, preparando 
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, exarando pareceres, a fim de 
servir de subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, decretos etc. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar 
as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando 
necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 
2001e Pacto pela Vida e em Defesa do SUS e Pacto de Gestão; Aliar a atuação clínica à prática da 
saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 
contrarreferência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias e Indicar internação hospitalar; Solicitar 
exames complementares; Verificar e atestar óbito. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 
responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais 
aquela população está exposta; Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; Valorizar a relação 
com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito e; 
realizar visitas domiciliares planejadas; Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica; 
Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contrarreferência 
para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Prestar 
assistência integral à população adscrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalista; 
Participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Auxiliar na implantação do cartão 
Nacional de Saúde. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 
NUTRICIONISTA: Orientar pessoas no tratamento de doenças de hipertensão, diabetes, obesidade, 
hipercolesteremia, controle microbiológico, pontos críticos de controle de qualidade, desnutrição. 
Atender à população de um modo geral diretamente ou quando encaminhados por outros 
profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós-operatória e/ou outros. Elaborar e emitir 
laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades de 
planejamento e execução relativos à melhoria dos atendimentos e qualidade de vida da população. 
Preparar relatórios de atividades relativos à sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade 
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do Município. Participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Fomentar a criação de 
grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; 
Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; 
Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 
Capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos 
distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas 
não transmissíveis e desnutrição; e Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional 
e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de 
atenção básica, organizando a referência e a contrarreferência do atendimento. 
 
ODONTÓLOGO: Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilo-facial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos. Prescrever ou administrar medicamentos determinando via 
oral ou parenteral, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca. Manter registro dos 
pacientes examinados e tratados. Fazer perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade 
bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de capacitação física para admissão de pessoal na 
Prefeitura. Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde pública 
Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos 
problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltado para os estudantes da 
rede municipal de ensino e para a população em geral. Participar da elaboração de planos de 
fiscalização sanitária. Executar outras tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou conforme 
necessidade do Município e determinação superior. Elaborar e aplicar medidas de caráter coletivo 
para diagnosticar prevenir e melhorar as condições de saúde da comunidade; Supervisionar os 
auxiliares; Planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de Atenção a Saúde 
individual e coletiva; Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que 
comprometa a saúde e a vida do individuo; Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, 
regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema 
único de saúde do município, integrando-o com outros níveis do sistema. 
 
PSICÓLOGO: Desenvolver programas de ajustamento psicossocial no contexto organizacional. 
Traçar perfil psicológico. Desenvolver métodos e técnicas de psicologia organizacional. Coordenar e 
orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao comportamento humano e ao 
mecanismo psíquico. Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos 
inadaptados. Realizar entrevistas complementares. Propor soluções convenientes para os problemas 
de desajuste escolar, profissional e social. Colaborar no planejamento de programas de educação, 
inclusive a sanitária e na avaliação de seus resultados. Atender portadores de deficiência mental e 
sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os a escolas ou classes 
especiais. Emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade. Orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares. Desenvolver, aplicar e manter atualizados programas 
nas áreas de treinamento, recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho. 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e com sua especialidade, que venham 
a ser solicitadas por seus superiores. Realizar atendimentos clínicos individuais e coletivos. 
Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Auxiliar na implantação do 
cartão Nacional de Saúde. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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