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    LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 016/2010 
(Reeditada pela Lei Complementar Nº 
048/2013, de 15 de Janeiro de 2013, Lei 
Complementar nº. 053/2013, Lei Complementar 
nº 055/2013; Lei Complementar nº 058/2013, 
Alterado pela Lei Complementar nº 066/2014, 
Lei Municipal nº. 790/2014, Alterado pela Lei 
Complementar nº072/2014, Lei Complementar 
nº073/2014, Lei Municipal 896/2016 e pela Lei 
Complementar nº 085/2016). 

 
 

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE O PLANO DE 
CARREIRAS, CARGOS E VENCIMENTOS DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou e eu, ANTONIO 
DOMINGO RUFATTO, Prefeito Municipal, reedito 
a seguinte Lei Complementar: 

 
 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos – PCCV – 
dos Profissionais da Saúde do Município de Paranaíta. 

Art. 2º. O Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da 
Saúde tem por objetivo a valorização dos servidores através da equidade de 
oportunidades de desenvolvimento profissional associando a evolução funcional a 
um sistema permanente de qualificação, como forma de melhorar a qualidade da 
prestação dos serviços de saúde no município. 

Art. 3º. Para fins de acompanhamento do processo de implantação e do 
desenvolvimento do PCCV deverá ser constituída, mediante decreto, comissão 
paritária composta por representante sindical, bem como, por representantes do 
Poder Executivo Municipal. 
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A��� ��� O Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da 
Saúde do Município de Paranaíta adota os seguintes princípios: 

I – do concurso público de provas ou provas e títulos e da certificação ou 
Processo Seletivo Público exclusivamente para provimento dos cargos de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias, como únicas formas de 
acesso à carreira; (Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

II – das carreiras como instrumento gerencial de política de pessoas 
integradas ao planejamento e ao desenvolvimento organizacional. 

III – da gestão partilhada das carreiras através da mesa municipal de 
negociação permanente do SUS, com participação dos servidores efetivos em suas 
instancias legitimamente constituídas. 

IV – da flexibilidade como garantia de permanente adequação às 
necessidades e à dinâmica do Sistema Único de Saúde. 

V – da educação permanente como oferta contínua de qualificação aos 
Profissionais da Saúde do Município de Paranaíta. 

VI – da avaliação de desempenho como um processo de desenvolvimento 
profissional e institucional. 

VII – do compromisso solidário entre gestores e trabalhadores em prol da 
qualidade dos serviços, do profissionalismo e da adequação técnica do profissional 
às necessidades dos serviços de saúde. 

VIII – da humanização no atendimento ao cidadão, assegurando seus direitos 
e respeitando as diversidades. 

Art. 5º. Para fins desta Lei, considera-se: 

I – Profissionais da Saúde – todos aqueles que se inserem direta ou 
indiretamente na atenção à saúde nos estabelecimentos de saúde ou atividades de 
saúde, podendo deter ou não formação específica para o desempenho de funções 
atinentes ao setor; 

II – Plano de Carreira – conjunto de normas que disciplinam o ingresso e 
instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
trabalhadores, contribuindo com a qualidade dos serviços e constituindo-se em 
instrumento de gestão da política de pessoas; 

III – Carreira – trajetória profissional estabelecida para cada um dos cargos 
efetivos abrangidos por esta Lei, organizados conforme as suas especialidades, 
classes e níveis através do encadeamento de referências; 

IV – Servidor Público – pessoa legalmente investida em cargo público; 

 V – Servidor Público Efetivo – agente Público empossado em virtude de 
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últimos exclusivamente para provimento dos cargos de Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate à Endemias, com estabilidade garantida após o 
cumprimento com satisfação do interstício probatório, 3 (três) anos de efetivo 
exercício; (Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

VI – Servidor Público Temporário – Agente Público contratado por tempo 
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; 

VII – Cargo – é uma composição de funções ou atividades equivalentes em 
relação às tarefas a serem desempenhadas, para o exercício do qual é exigido 
conhecimentos específicos e/ou habilitação profissional quando ligados à 
determinada área de atuação, o qual é definido estrategicamente na busca da 
eficiência da organização; 

VIII – Cargo Público – conjunto de atribuições exigidas de seus ocupantes, 
com responsabilidades previstas na estrutura organizacional e vínculo de trabalho 
estatutário; 

IX – Cargo Efetivo – ocupação funcional criada em lei, integrante de carreira, 
cuja investidura depende de aprovação em Concurso Público ou de certificação ou 
Processo Seletivo Público, sendo os dois últimos exclusivamente para provimento 
dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias; 
(Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

X – Cargo em Comissão – é a soma das atribuições, responsabilidades e 
encargos de Direção Superior, Chefia ou Assessoramento, a serem exercidas por 
servidor efetivo ou não, com exercício transitório, nomeado e exonerado por decisão 
do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

 XI – Função – é um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um 
cargo.  

 XII – Função Pública – conjunto de atribuições cometidas a servidor público 
nos casos e formas previstas em lei e que não caracterizam cargo público; 

XIII – Função Gratificada – função definida em lei como sendo de chefia ou de 
assessoramento, ocupada por servidor público, devidamente ingressado no serviço 
público através de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de 
certificação ou Processo Seletivo Público, sendo os dois últimos exclusivamente 
para provimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
à Endemias, que, por exercê-la, terá direito à percepção de acréscimo em seus 
vencimentos na forma definida no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do 
Município; (Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

 XIV – Função de Confiança – vantagem pecuniária, de caráter transitório, 
atribuída à remuneração do conjunto de deveres e responsabilidades cometidas a 
uma posição em classe de chefia, direção e assessoramento que a Administração 
confere, transitoriamente, somente ao servidor efetivo do quadro de pessoal 
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XV – Vencimento Base – retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo, 
com valor fixado em lei, não incluindo outras vantagens financeiras, tais como 
gratificações e adicionais; 

XVI – Remuneração – vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens 
pecuniárias estabelecidas em lei;  

XVII – Classe – cada faixa da escala crescente de vencimentos básicos, 
decorrente da aferição de mérito no exercício profissional, e simbolizada pelas letras 
A, B, C e D, que corresponde às formações em escolaridades específicas; 

XVIII – Nível – vencimento básico representado pelos números cardinais de 1 
a 12, correspondente a cada intervalo de 3 (três) anos; 

XIX – Referência Padrão/Enquadramento – é o ato pelo qual se estabelece a 
posição do trabalhador em um determinado cargo, classe e nível de vencimento, em 
face da análise de sua situação jurídico–funcional; 

XX – Grupo Funcional – agrupamento de cargos com a mesma escolaridade 
e atribuições de complexidade semelhante; 

XXI – Competência - Agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
interdependentes, segundo níveis previamente conhecidos, que se manifestam 
através do comportamento profissional e contribuem para o alcance do resultado 
esperado no trabalho; 

XXII – Área de Qualificação – conjunto de atividades afins ou área de 
conhecimento integrantes da habilitação legal, com atribuições especifica do cargo 
efetivo; 

XXIII – Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoas – conjunto de 
ações de capacitação e de desenvolvimento de competências interpessoais, 
sistematizadas no Plano Plurianual e no Plano de Trabalho Anual da Saúde, 
destinado ao conjunto dos servidores trabalhadores de saúde nas diversas 
inserções da Secretaria Municipal de Saúde. 

XXIV – Avaliação de Desempenho – monitoramento sistemático do processo 
de trabalho e do conjunto de atividades desenvolvidas no exercício funcional dos 
Profissionais da Saúde; 

XXV – Ficha Funcional – instrumento no qual estão contidos registros de 
aspectos referentes ao exercício profissional do servidor no período abrangido, 
considerando o resultado da avaliação de desempenho individual e as capacitações 
por ele realizada, previstos para a ascensão profissional. 

TÍTULO II 
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Capítulo I 

DA ORGANIZAÇÃO DAS CARREIRAS 

 
Art. 6º. O Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da 

Saúde, está estruturado em cargos, classes e níveis. 

Art. 7º. Os servidores Profissionais da Saúde abrangidos por esta Lei 
Complementar têm as seguintes áreas de atuação: Atenção a Saúde, Informação e 
Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Condução de 
Veículos de Emergência e Serviços de telefonia para regulação médica, Auditoria e 
Ouvidoria e estão organizadas entre os seguintes cargos: 

I – Auxiliar em Saúde. 

II – Assistente Técnico em Saúde. 

III – Profissional de Atendimento Integrado. 

IV – Condutor de veículo.  

V – Serviços Gerais. 

VI – Auditor em Saúde Pública. 

VII – Ouvidoria do SUS.  

Art. 8º. As séries de Classes e Níveis dos Profissionais da Saúde são 
estruturadas em linha horizontal de acesso e linha vertical pela progressão, 
conforme disposto nesta Lei.  

Art. 9º. As Classes consistem na escolaridade do servidor no efetivo serviço 
público.  

§ 1º As carreiras definidas por este Plano serão estruturados em 4 (quatro) 
classes A, B, C e D, observadas os seguintes ordenamentos: 

I – o ingresso será através de concurso público de provas ou provas e títulos 
ou de certificação ou Processo Seletivo Público, sendo os dois últimos 
exclusivamente para provimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate à Endemias e a inserção sempre recairá na Classe Inicial A e 
Nível 1, pertinente ao cargo, observado o pré-requisito da escolaridade mínima; 
(Alterada pela Lei Complementar  nº072/2014) 

II – a evolução do Nível 1 para o Nível 2, se dará exclusivamente pelo 
cumprimento com satisfação do estágio probatório e, as evoluções subsequentes de 
Níveis sempre ocorrerão após o decurso do interstício de 3 (três) anos, após 
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III – A evolução da Classe A para a Classe B e, sucessivas até a Classe D, se 
dará exclusivamente por escolaridade acima da mínima exigida para o ingresso no 
cargo, após cumprido às prerrogativas do período probatório com satisfação e 
sempre respeitando o interstício mínimo de 3 (três) anos para cada promoção de 
classe; 

IV – a promoção está condicionada à existência de vagas, apurado mediante 
a diferença entre o total de cargos criados por lei e os cargos declarados vagos por 
aposentadoria, demissão, exoneração e falecimento e sempre que possível, na data 
base de admissão do servidor e também pela existência de recursos orçamentários 
e financeiros, respeitando-se os limites estabelecidos pela LC 101/2000. 

V – O servidor comunicará com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 
antes da conclusão de cada interstício a sua condição de escolaridade, para que o 
Departamento de Recursos Humanos possa viabilizar as vagas necessárias ao 
atendimento das novas classes.  

Art. 10. As vagas disponíveis, as jornadas de trabalho, as referências e, as 
remunerações estão disponibilizadas nos Anexos que compõem essa Lei 
Complementar. 

Capítulo II 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 11. A movimentação funcional dos Profissionais da Saúde, após o 
cumprimento com satisfação no estágio probatório, 3 (três) anos de efetivo serviço 
público, dar-se-á em duas modalidades: 

I –  Progressão de Nível; 

II –  Promoção de Classe 

  Art. 12. Progressão é a passagem do trabalhador de um Nível para o 
próximo, na mesma classe, por mérito mediante resultado satisfatório obtido em 
avaliação periódica de desempenho. 

§ 1º – Os interstícios para o desenvolvimento na carreira e o número de 
Níveis de Desempenho serão estabelecidos de forma que seja possível ao 
trabalhador que nela ingresse, alcançar o ultimo padrão de vencimento da classe do 
seu cargo. 

§ 2º – A diferença percentual entre um nível de desempenho e o seguinte 
será constante em todas tabelas de progressão; 
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§ (� – A relação entre o primeiro e último nível de desempenho da carreira 
será fixado visando assegurar a valorização social do trabalho e fortalecimento das 
equipes. 

Art. 13. Promoção é a passagem do trabalhador de uma Classe para outra, 
no mesmo cargo, mediante o cumprimento de nova formação superior a inicial e às 
sucessivas e deverá ocorrer quando da consolidação da Progressão de Nível. 

Parágrafo 1º. A evidenciação para a promoção de Classe se limita aos níveis 
de escolaridade, e estão dimensionados em: Ensino Fundamental Completo; Nível 
Médio e Técnico; Graduação; Especialização compreendendo exclusivamente uma 
única Pós graduação; uma única Especialização de Mestrado e/ou Doutorado. 

Parágrafo 2º. O servidor que defender diretamente tese de Mestrado sem 
realizar a Especialização em nível de Pós graduação Latu sensu, será considerado 
como tal. 

Art. 14. A progressão por mérito através da avaliação de desempenho tem 
por finalidade a apreciação sistemática e contínua do desempenho do trabalhador e 
da sua conduta no exercício de suas atribuições, à vista da contribuição efetiva para 
realização dos princípios e objetivos institucionais, de conformidade com o disposto 
em regulamento específico. 

TÍTULO III 

DO REGIME FUNCIONAL 

CAPÍTULO I 

DO INGRESSO 

Art. 15. O ingresso na carreira dos Profissionais da Saúde obedecerá o 
seguinte critério: 

I –  Ter a habilitação específica exigida para provimento do cargo público; 

II –  Ter escolaridade compatível com a natureza do cargo; 

III –  Ter registro profissional expedido por órgão competente, quando assim 
exigido; 

IV –  Ser aprovado em Concurso Público de Provas e Provas e Títulos. 

SEÇÃO I 

DO CONCURSO PÚBLICO 

Art. 16. O concurso público para provimento dos cargos dos Profissionais da 
Saúde reger-se-á em todas as suas fases pelas normas estabelecidas na legislação 
que orientam os concursos públicos, em edital a ser baixado pelo órgão competente, 
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§ 1°. O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Edital de Abertura do Concurso; 

§ 2°. Considerar-se-ão vagos os cargos não preenchidos em sua totalidade 
pelos candidatos aprovados em Concurso Público de ingresso e seleção. 

Art. 17. As provas do concurso público para a carreira dos Profissionais da 
Saúde deverão abranger os aspectos de formação geral e formação específica, de 
acordo com a habilitação exigida pelo cargo. 

Art. 18. O resultado do Concurso Público será homologado no máximo 30 em 
(trinta) dias, a contar da data da apresentação do resultado final e será publicado em 
órgão da Imprensa Oficial. 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE PROVIMENTO 

SEÇÃO I 

DA NOMEAÇÃO 

Art. 19. A nomeação do Profissional da Saúde dependerá da titulação legal 
de aprovação e classificação em concurso de provas e títulos ou de certificação ou 
Processo Seletivo Público, sendo os dois últimos exclusivamente para provimento 
dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias. 
(Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

Art. 20. A nomeação obedecerá à ordem de classificação em concurso ou em 
Processo Seletivo Público, sendo este último exclusivamente para provimento dos 
cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias. 
(Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

Parágrafo Único - Os candidatos aprovados têm assegurado o direito à sua 
nomeação para preenchimento de todas as vagas previstas no edital do concurso ou 
do Processo Seletivo Público, sendo este último exclusivamente para provimento 
dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias. 
(Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

Art. 21. O ato de nomeação será expedido no prazo de 30 (trinta) dias ou no 
prazo previsto no edital do concurso ou do Processo Seletivo Público, sendo este 
último exclusivamente para provimento dos cargos de Agente Comunitário de Saúde 
e Agente de Combate à Endemias; (Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

 

Art. 22. A nomeação será feita em caráter efetivo, sujeitando-se o Profissional 
da Saúde ao Estágio Probatório. 
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DA POSSE 

Art. 23. Posse é investidura em cargo público. 

Parágrafo Único – A posse será efetuada mediante a aceitação expressa 
das atribuições dos servidores e responsabilidades inerentes ao cargo público com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado. 

Art. 24. A posse será dada sempre pelo chefe do Poder Executivo, ou pela 
autoridade hierarquicamente superior ao empossado, indicada pelo Prefeito 
Municipal e observadas as exigências legais. 

Art. 25. A posse deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar do Ato Oficial do Município de divulgação dos resultados. 

§ 1°. A requerimento do interessado e sem prejuízo à Secretaria de Saúde, o 
prazo da posse poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias; 

§ 2°. Não ocorrendo a posse do titular de direito, a nomeação será 
automaticamente deferida aos demais candidatos, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação. 

§ 3°. No ato da posse, o Profissional da Saúde apresentará, obrigatoriamente, 
os documentos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Paranaíta, solicitada pelo Departamento de Recursos humanos do município. 

Art. 26. A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física, 
mental e psicológica para o exercício do cargo, mediante inspeção médica 
específica e oficial como também exames complementares. 

Art. 27. A convocação do candidato atenderá a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como, a disponibilidade orçamentária e financeira. 

SEÇÃO III 

DO EXERCÍCIO 

Art. 28. O exercício é o efetivo desempenho do cargo para o qual o 
Profissional da Saúde foi nomeado e empossado. 

Art. 29. O Profissional da Saúde ao ingressar no serviço público, mediante 
concurso público ou de certificação ou Processo Seletivo Público, sendo os dois 
últimos exclusivamente para provimento dos cargos de Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate à Endemias, será enquadrado na referência inicial da 
sua categoria funcional. (Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

§ Único – Se o Profissional da Saúde não entrar em exercício no prazo de 30 
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SEÇÃO IV 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 30. O Profissional da Saúde empossado para o cargo de provimento 
efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por um período de 36 (trinta e seis) 
meses, durante o qual a sua aptidão e responsabilidade serão objetos de avaliação 
para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores:  

I - Aptidão e Conhecimento Teórico e Prático da Função; 

II - Espírito de Equipe; 

III - Capacidade de Planejamento e Organização; 

IV - Capacidade de Adaptação; 

V - Responsabilidade, Assiduidade e Compromisso com o Trabalho; 

VI - Espírito de Liderança; 

VII - Postura diante das metas propostas pela Instituição; 

VIII - Atendimento ao usuário do serviço público; 

IX - Humanização do atendimento; 

X - Capacitação. 

§ Único - No período de estágio probatório o servidor será avaliado 
quadrimestralmente pelo chefe imediato e anualmente pela comissão de avaliação. 

Art. 31. O servidor empossado e em cumprimento do estágio probatório será 
submetido a avaliação quadrimestral de desempenho, realizada de acordo com o 
que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranaíta, sem 
prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos do Artigo 
anterior desta Lei, assegurado ampla defesa. 

I - A média anual do desempenho, obtida na avaliação do servidor em estágio 
probatório não poderá ser inferior a 60 (sessenta) pontos no primeiro ano; 65 
(sessenta e cinco) pontos no segundo ano e; 71 (setenta e um) pontos no terceiro 
ano.  

II - Se o desempenho do servidor for menor ao da média exigida será 
instaurado o processo administrativo. 

§1º - Para avaliação prevista no caput deste Artigo, será constituída comissão 
de avaliação, nomeada pelo Prefeito Municipal;  
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§ 2º - Não será efetivado no cargo, o Profissional da Saúde que não satisfazer 
os requisitos do estágio probatório, advindo em consequência, sua exoneração a 
qualquer tempo desde que precedida de avaliação nos moldes deste plano. 

 §3° - O servidor em estágio probatório designado para exercer cargo de 
provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, em 
desvio de função terá a contagem de interstício suspensa, retornando-a, quando do 
novo assentamento no posto de cargo efetivo.  

§4º - O servidor em estágio probatório não terá prejuízo da contagem de 
interstício quando ocupar função similar ao cargo de concurso, mesmo que seja de 
provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. Porém 
será avaliado pelo chefe imediato e, na impossibilidade, pelo Controlador Interno 
Municipal, com anuência do prefeito. 

§5° - O Profissional da Saúde pertencente ao quadro de servidores efetivos, 
mesmo que aprovado em outro concurso na rede Municipal terá obrigatoriedade que 
cumprir novo Estágio Probatório. 

SEÇÃO V 

DA ESTABILIDADE 

Art. 32. O Profissional da Saúde habilitado em concurso público ou Processo 
Seletivo Público, sendo os dois últimos exclusivamente para provimento dos cargos 
de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias e empossado 
em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) 
anos de efetivo exercício, condicionada a aprovação satisfatória no Estágio 
Probatório. (Alterado pela Lei Complementar nº072/2014) 

Art. 33. O Profissional da Saúde estável só perderá o cargo: 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 
assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma da lei, assegurada ampla defesa; e 

IV. Em conformidade com as normas gerais a serem obedecidas na 
efetivação do disposto no § 4° do art. 169 da Constituição Federal. 

SEÇÃO VI 

DA REVERSÃO 

Art. 34. Reversão é o retorno à atividade do Profissional da Saúde 
aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados 
insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
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A��� (0� A reversão far-se-á a pedido, e no mesmo cargo ou no cargo 
resultante de sua transformação, com remuneração integral. 

Parágrafo Único – Encontrando-se provido este cargo, o servidor público 
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 

 Art. 36. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 
(setenta) anos de idade. 

SEÇÃO VII 

DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 37. Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo 
anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento 
de todas as vantagens. 

§ 1°. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor público ocupará outro 
cargo equivalente ao anterior com todas as vantagens; 

§ 2°. O cargo a que se refere o caput deste artigo somente poderá ser 
preenchido em caráter precário até o julgamento final. 

SEÇÃO VIII 

DA RECONDUÇÃO 

Art. 38. Recondução é o retorno do Profissional da Saúde estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrerá de: 

I. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

II. Reintegração do anterior ocupante. 

§ Único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o Profissional da Saúde 
será aproveitado em outro cargo equivalente ao anterior. 

SEÇÃO IX 

DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO 

Art. 39. Aproveitamento é o retorno do Profissional da Saúde em 
disponibilidade ao exercício do cargo público. 

Art. 40. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o Profissional da 
Saúde estável ficará em disponibilidade, com direito à percepção de remuneração 
proporcional ao tempo de serviço no cargo. 

Art. 41. O retorno à atividade do Profissional da Saúde em disponibilidade far-
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	�-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e remunerações 
compatíveis com o anteriormente ocupado. 

§ Único – A Secretaria Municipal de Saúde determinará o imediato 
aproveitamento do Profissional da Saúde em disponibilidade em vaga que vier a 
ocorrer nos órgãos da administração pública, na localidade em que trabalhava 
anteriormente ou em outra, atendendo ao interesse público. 

Art. 42. Tornará sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o 
servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta 
médica oficial. 

Art. 43. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o 
de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de 
serviço público, se persistir o empate, a prioridade será ao de maior idade. 

CAPITULO III 

SEÇÃO I 

DO ENQUADRAMENTO E DO REENQUADRAMENTO 

Art. 44. O enquadramento na Secretaria de Saúde ocorrerá para efeitos desta 
Lei, aos atuais ocupantes dos cargos de: Motorista de Veículo de Emergência, 
Zelador(a), Cozinheira, Auxiliar Administrativo, Agente Administrativo da Saúde, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Vigias, desde que tenham cumprido satisfatoriamente o 
estágio probatório e não haja qualquer restrição ou advertência ao servidor.  

I -  Os efeitos financeiros somente se darão a partir do efetivo 
enquadramento do servidor. 

II -  O servidor efetivo estável que tenha sido notificado ou advertido por 
escrito, por qualquer conduta irregular, não terá o enquadramento automático. 

Art. 45. A Secretaria Municipal de Saúde dará prioridade à qualificação do 
quadro de pessoal, programando capacitações, atividades e cursos com vistas a 
atualizar e aperfeiçoar conhecimentos e habilitações profissionais. 

Art. 46. Os Profissionais da Saúde em efetivo exercício serão classificados 
para integrarem a classe de carreira, de conformidade com o tempo de serviço que 
contarem da data de promulgação desta Lei e serão enquadrados, conforme as 
respectivas formações, nas classes e níveis compatíveis com o tempo de serviço, 
respeitados os interstícios mínimos de 36 (trinta e seis) meses para a progressão e 
promoção. 

Art. 47. O Profissional da Saúde será advertido quando: 

I. Infringir normas de caráter interpessoal; 

II. Agir de má fé no desempenho de suas funções; 
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!II. Agredir moralmente, terceiros no desempenho de suas funções; 

IV. Valer-se do cargo ou função para beneficiar ou usuários e outros 
profissionais da saúde; 

V. Faltar ao trabalho por mais de um dia no mês injustificadamente, 
prejudicando o atendimento aos usuários da saúde pública, sem comunicar as 
autoridades hierárquicas; 

VI. Mostrar-se relapso no desempenho de suas funções. 

Art. 48. O Profissional da Saúde será suspenso quando: 

I. Por 3 (três) dias consecutivos na reincidência e acumulação de 
advertência, por escrito, durante o ano letivo; 

II. Por 10 (dez) dias consecutivos, na reincidência do Inciso I durante o 
ano letivo; 

III. De 30 (trinta) dias na reincidência do Inciso II deste artigo. 

Parágrafo Único – O Profissional da Saúde no cumprimento de suspensão 
disciplinar perderá o direito a: 

I. Repor os dias suspensos; 

II. Remuneração no período suspenso; 

III. Ocupar o cargo de chefia ou coordenação de departamento no 
quinquênio da suspensão. 

Art. 49. As sanções disciplinares previstas no artigo anterior, serão aplicadas 
após ouvidas as partes envolvidas e esgotadas as provas, decorridas as etapas de 
defesa e acusação. 

Parágrafo Único – Se constatada a veracidade dos fatos o Profissional da 
Saúde cumprirá a suspensão, e o titular da Secretaria Municipal de Saúde colocará 
substituto.  

Art. 50. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: 

I. Crime contra a administração pública; 

II. Abandono de cargo; 

III.  Improbidade administrativa; 

IV. Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima 
defesa ou em defesa do patrimônio público; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

V�  Corrupção; 

VI.  Ineficiência no cargo; 

VII.  Falsificar documento para conseguir benefícios próprios ou a terceiros; 

§ 1º - A pena de demissão prevista no Inciso I será aplicada em decorrência 
de sentença judicial definitiva; 

§ 2º - Considerar-se-á abandono de emprego e/ou cargo, o não 
comparecimento ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 

§ 3º - Considerar-se-á ofensa física digna de demissão aquela que for 
registrada com ocorrência policial e apurada a responsabilidade; 

§ 4º - Considerar-se-á corrupto o Profissional da Saúde que der ou recebe 
propinas, agir com parcialidade no desempenho de suas funções, favorecer 
terceiros, prejudicar outrem, beneficiar familiares ou amigos em detrimento de 
outrem; 

§ 5º - Considera-se documento falsificado, aquele que tem a sua veracidade 
negada em todas as instâncias e que visa benefícios próprios ou a terceiros; 

§ 6º - Considera-se ineficiente no cargo o Profissional da Saúde que tiver falta 
de domínio dos conteúdos e competência técnica. 

Art. 51. Nenhum Profissional da Saúde será advertido ou demitido 
arbitrariamente. A demissão dar-se-á mediante inquérito administrativo, de 
responsabilidade do titular da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão de 
Inquérito Administrativo, assegurar-se-á ao acusado o pleno direito de defesa. 

§ 1º - Compete à Comissão de Inquérito Administrativo: 

I.  Acatar e apurar denúncias, por escrito; 

II.  Assegurar ao acusado, direito de defesa; 

III.  Coletar provas e ouvir testemunhas arroladas; 

IV. Agir com imparcialidade; 

V.  Propor medidas disciplinares; 

VI.  Constatada a gravidade da infração, encaminhará ao Ministério Público 
para medidas cabíveis; 

VII. Orientar o titular da Secretaria Municipal de Saúde na aplicação das 
sanções. 

§ 2º - a regulamentação e a criação da comissão de Inquérito Administrativo 
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���-se-á por Decreto do Poder Executivo. 

§ 3º - a Comissão de Inquérito Administrativo elaborará o seu regimento com 
suas competências embasadas nesta Lei e no Estatuto dos Servidores Municipais. 

 

CAPITULO IV 

SEÇÃO I 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

Art. 52. O Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoas contém: 

I – Programa Institucional de Qualificação; 

II – Programa Institucional de Avaliação de Desempenho. 

Art. 53. O Programa Institucional de Qualificação tem os seguintes objetivos: 

I – Conscientização do trabalhador visando sua atuação no âmbito da função social 
do SUS e o exercício pleno de sua cidadania para propiciar ao usuário um serviço 
de qualidade; 

II – O desenvolvimento integral do cidadão trabalhador; 

III – A otimização da capacidade técnica dos trabalhadores. 

Art. 54. O Programa Institucional de Qualificação tem o processo de trabalho 
como eixo definidor e configurador de demandas educacionais possibilitando de 
forma equânime o acesso dos trabalhadores em: Cursos de Educação Básica, 
Formação Técnica. 

§ 1º – As qualificações de que trata este artigo serão planejadas, organizadas 
e executadas de forma integrada a progressão na carreira; 

§ 2º – Alem dos cursos regulares, serão realizados outros eventos para 
aprimoramento dos Profissionais da Saúde visando à educação permanente em 
conformidade com o planejamento estratégico institucional; 

CAPITULO V 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 55. O enquadramento dos Profissionais da Saúde dar-se-á tomando-se 
por base o vencimento do cargo efetivo e a transformação do cargo equivalente, 
levando em consideração a Classe e Nível, como padrão de referência. 
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A��� 01� O disposto nesta lei se estende automaticamente aos servidores 
trabalhadores de saúde inativos; 

Art. 57. Os cargos em comissão do quadro de Pessoal da Secretaria 
Municipal da Saúde são de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal e, 
nomear-se-á para ocupar essas funções, preferencialmente servidores efetivos. 

Art. 58. As funções de confiança vinculadas ao quadro de pessoal da Saúde 
poderão ser exercidas por servidores efetivos da Administração direta do município, 
atendidos os pré requisitos para o exercício da função para o qual for designado. 

Parágrafo único – Excetua-se do disposto neste artigo o exercício de função 
de confiança privativo de profissionais de saúde cuja designação poderá recair à 
servidor público federal, estadual ou de outro município. 

Art. 59. Fica vedado o exercício de quaisquer atividades privada para os 
cargos efetivos de Auditor em Saúde Pública e o Técnico de Vigilância Sanitária. 

Art. 60. Fica assegurado aos Profissionais da Saúde, em cargo efetivo, o 
respectivo enquadramento nas Classes e Níveis, conforme os Anexos desta Lei 
Complementar, visando a melhoria salarial da classe. 

§ 1º – os servidores que não se enquadrarem nas condicionantes do 
reenquadramento do novo cargo, terão até 2 (dois) anos após a data da 
homologação desta lei para o devido enquadramento, sendo-lhes mantida a 
condição atual. 

§ 2º – findo prazo estabelecido no § 1º deste artigo, os servidores serão 
remanejados aos cargos equivalentes à suas capacitações.  

Art. 61. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir Regimes de 
Sobreaviso nos serviços de Saúde Pública do Município, bem como estabelecer as 
escalas de servidores que, fora dos seus horários normais de trabalho, permaneçam 
à disposição da administração da Saúde. 

§ 1º – Para ser convocado do Sobreaviso, o servidor deverá ser notificado 
com antecedência mínima de 3 (três) dias;  

§ 2º – São condições necessárias para que o servidor seja considerado em 
Regime de Sobreaviso: 

I – Permanecer em sua residência, salvo se comunicar e obter permissão 
prévia de sua chefia imediata, que estiver subordinado; 

II – Abster-se totalmente da ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica ou 
substância que altere sua perfeita capacidade laborativa; 

III – Não se envolver em qualquer atividade, mesmo de lazer, que retire suas 
perfeitas condições de entrar imediatamente à serviço da municipalidade. 
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A��� 12� O Servidor que se manter dentro das especificações exigidas nesta 
lei, na condição de Sobreaviso, perceberá por Sobreaviso: 

I – Médico: R$1.0000,00 (hum mil reais) aos sábados, domingos e feriados; e 
R$800,00, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), em ambos os casos com 
uma carga horária de 12 (doze) horas; e o regime de sobreaviso no intervalo 
intrajornada (das 11 as 13 horas e das 17 as 19 horas), de segunda a sexta-feira 
(exceto em feriados), será remunerado ao preço de R$ 66,66 (sessenta e seis reais 
e sessenta centavos) por hora. (Reeditado pela Lei Municipal nº. 639/2012 de 06 
de Janeiro de 2012) 

II – Motorista de Veículo de Emergência: Notificação de Sobreaviso R$ 
100,00 (cem reais) de segunda a sexta no período noturno e aos sábados, domingos 
e feriados R$ 100,00 (cem reais) por 12 horas. (Alterado pela Lei Complementar 
nº. 053/2013) 

§ Único - Os valores mencionados neste artigo poderão ser corrigidos 
anualmente, visando a manutenção do poder aquisitivo.  

Art. 63. O Servidor que se manter dentro das especificações exigidas nesta 
lei, na condição de Plantão presencial, perceberá: 

I – Enfermeiro R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por plantão; (Alterado 
pela Lei Complementar nº. 053/2013) 

II – Técnico em Enfermagem R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por plantão. 
(Alterado pela Lei Complementar nº. 053/2013) 

§ Único - Os valores mencionados neste artigo poderão ser corrigidos 
anualmente, visando a manutenção do poder aquisitivo. 

Art. 64 – Fica criada a Gratificação de Incentivo à Prestação de Assistência 
Integral à Saúde - GIPAS, que poderá ser concedido aos servidores públicos 
efetivos, os servidores contratados temporariamente, para compor o Quadro de 
Pessoal do Programa de Saúde na Família, em exercício nas unidades de saúde do 
Município, observado o quantitativo previsto na presente Lei em percentual máximo 
de até 90% (noventa por cento) sobre o vencimento do servidor, enquanto 
permanecerem nessa condição.  

Art. 65 – Fica criado as seguintes funções:  

Parágrafo 1º - Fica criado a função de Médico Autorizador do SUS que 
perceberá como gratificação, no valor de 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 
mensais, dada a natureza de regime de sobreaviso da função, e poderá ser 
acumulada com outra gratificação, desde que não haja mais de 1(um) médico no 
Município sem nenhuma espécie de vinculo com o corpo clínico do Hospital 
contratado pela Administração Pública Municipal.  
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#P�34�P56 2� - Fica criado a função de Diretor Clinico Hospitalar que 
perceberá como gratificação, no valor de 3.000,00 (três mil reais) mensais, dada a 
natureza de regime de sobreaviso da função, e poderá ser acumulada com outra 
gratificação, devendo esta função ser exercida por Médico contratado ou efetivo do 
quadro funcional municipal. 

Parágrafo 3º - Os valores mencionados neste artigo poderão ser corrigidos 
anualmente, visando a manutenção do poder aquisitivo.  

Art. 66. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão das verbas 
próprias do orçamento vigente, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
abrir créditos adicionais necessários para atender a sua totalidade até o limite 
percentual autorizado pelo orçamento municipal. 

Art. 67. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

Art. 68. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial a Lei nº. 
470/2008; a Lei nº. 481/2008 e a Lei nº. 493/2009 e 564/2010 e; no que confrontar, 
prevalecendo este disposto.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 
Em, 15 de janeiro de 2013. 

(Reeditada pela Lei Municipal nº 896/2016, em 15 de janeiro de 2016). 
 

 

 

 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 
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ANEXO – I – (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

 

VAGAS E REMUNERAÇÃO - DAS  

Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO – D A I 
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VB + FG 

�gx�jkzj {wl|l dl �qdbeue~bq fh wenq` hi 

[\] – 06 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

�gh�fkiy {eendlsqden dq �b~bu�smbq
Sanitária 

fh wenq` hx 

[\] – 07 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

�gxj�ky� {wl|l dl �b`beolnqtbq fh wenq` hi 

[\] – 07 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

�g�i�kji \``l``en \d�bsb`onqob�e �e`tboquqn fh wenq` hx 

[\] – 09 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

xgz�fkh� [bnloen dl �b~bu�smbq \�_blsoqu fh wenq` hx 

[\] – 09 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

xgz�fkh� {wl|l dl ��msbme dl �s|ln�q~l� fh wenq` hj 

[\] – 09 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

xg��yk�� \``l``en ��lm^ob�e dq ]qvdl fh wenq` hx 

[\] – 11 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

xgi��kfi {wl|l dl �b~bu�smbq \�_blsoqu fh wenq` xh 

[\] – 12 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

��hk�h {wl|l dl {e�bswq fh wenq` hi 

[\] – 12 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

��hk�h {wl|l dl �b�tl�q fh wenq` hf 

[\] – 12 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

��hk�h {wl|l dl �b~bq fh wenq` hi 

[\] – 12 ]^_`bdbe e^  
VB + FG 

��hk�h {eendlsqden \d�bsb`onqob�e dl 
Saúde 

fh wenq` hf 

��C – 13 C�GLRNRH H�  
VB + FG 

�gj�jk�� [bnloen \d�bsb`onqob�e dq ]qvdl fh wenq` hx 

��C – 13 C�GLRNRH H�  
VB + FG 

�gj�jk�� {eendlsqden dq \ols��e ��`bmq fh wenq` hx 

��C – 14 C�GLRNRH H�  
VB + FG 

ig�jykx� [bnloen dq �neoq r^sbmbtqu fh horas hx 

��C – 15 C�GLRNRH H�  
VB + FG 

�gyyxkfx [bnloen �lnqu �e`tboquqn fh wenq` hx 

��C – 16 C�GLRNRH H�  
VB + FG 

igzizkjj \``l``en dl ]qvdl �\]� fh wenq` h� 

�}�\� – D A S fz 
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ANEXO – II (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

 VAGAS E REMUNERAÇÃO 

Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de COORDENAÇÕES 

B789 :9 ;<=>88><?7=9?@< 
O���� ������� 

�HFKM ¡H KU¢I�LR£M ¤MQM
Servidores de Carreira 

OMQYHL ZMYML 

�� � �� }^�bden de ]¥] [ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�� � �� {eendlsqden dq {lsonqu dl �l~^uq��e [ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�� � �� {eendlsqden dl �b~bu�smbq l� ]qvdl [ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�� � �� �lnlsol dl �s|ln�q~l� �e`tboquqn [ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�� � �� �lnlsol de ]b`ol�q dl ¦s|en�q��e
Hospitalar 

[ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�� � �� �lnlsol dl \tebe a Gestão e Serviços 
Hospitalares 

[ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�� � �� �lnlsol dl ]^tenol ¨ne|bu�obme l
Terapêutico Hospitalar 

[ldbmq��e l�mu^`b�q hx 

�}�\� [}] {}}�[��\[}��] [}] ¨�}��\r\] [\ ]\©[� ¨¥��¦{\ ª« 

ANEXO – III - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

TABELA DE GRATIFICAÇÕES 

O¬NRYH OQRWQRH NK
�QMWR®R¢M ¡H 

¯�X ¡H ZMYML 

�� \o� jh° `± �g �q`l �^s��e �nqob|bmqdq - FG xj 

�¦¨\] \o� �h° `± �g �q`l �nqob|bmq��e dl ¦smlsob�e ² ¨nl`oq��e dl \``b`o³smbq
Integral à Saúde

xh 

�}�\� [}] SERVIDOS EM GRATIFICAÇÃO ´5 

ANEXO IV - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO 
TABELA DOS CARGOS: TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� 
O¸�����

�� Z���C 

� � ] - 20 14.424,36  r�dbme Clínico Geral fh wenq` hy 

� � ] - 14 4.840,56  �s|ln�lbne fh wenq` xi 

� � ] - 12 4.247,81  \``b`olsol ]embqu �h wenq` hi 

� � ] - 12 ¹º»¹¼½¾¿  }desoÀue~e fh wenq` hf 

� � ] - 12 ¹º»¹¼½¾¿  ¨`bmÀue~e fh wenq` hi 

� � ] - 10 
ÁºÂÁÃ½¼¿  �qn�qm³^obme fh wenq` hf 

� � ] - 10 ÁºÂÁÃ½¼¿  �eseq^dbÀue~e fh wenq` hx 

� � ] - 10 ÁºÂÁÃ½¼¿  �^onbmbesb`oq fh wenq` hx 
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� � ] Ä hz
Áº»¿»½»Ã

�d^mqden �Å`bme fh wenq` hx

� � ] - 08 3.212,29 \^dboen l� ]qvdl ¨v_ubmq fh wenq` hi 

� � ] - 05 2.123,82  ��msbme l� ]b`ol�q dl ¦s|en�q�Æl` dq ]qvdl fh wenq` hf 

� � ] - 08 
3.212,29 ÇÈÉÊËÌÈÍÉ ¹Î ÏÉÐÑÒ Î» 

�}�\� [}] {\��}] [� �¦��� ]¥¨��¦}� Ó´ 

ANEXO V - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO 
TABELA DOS CARGOS: TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR – T N S 

C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� O¸������� Z���C 

Ô Õ Ö – 16 7.433,40  ×ËÌÈÍÉ ØÙÚÛÈÍÉ ÜÝÐÑÙ »Î ÞÉÐÑÒ Î» 

Ô Õ Ö – 11 3.893,69  ÇÈÉßàÚÊÈÍÉ »Î ÞÉÐÑÒ ÎÁ 

Ô Õ Ö – 10 3.539,71  áÈÒÈÉâÝÐÑãÝàâÑ ÁÎ ÞÉÐÑÒ ÎÁ 

Ô Õ Ö – 05 2.123,82  äÌÉÛâåÙÉæÉ »Î ÞÉÐÑÒ ÎÁ 

�}�\� [}] {\��}] [� �¦��� ]¥¨��¦}� çç 

ANEXO VI - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO 
TABELA DOS CARGOS: SERVIDOR DE NÍVEL MÉDIO - S N M  

C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� O¸������� Z���C 

\ ¥ è - 01 1.061,91 ��msbme l� \s�ub`l` {uÅsbmq`
(em extinção) 40 horas hx 

�}�\� [}] {\��}] [� �¦��� ré[¦} ªç 

ANEXO VII - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO 
 TABELA DOS CARGOS: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO- T N M    
C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� O¸������� Z���C 

� � r - 07 1.536,23  ��msbme l� �s|ln�q~l� fh wenq` i� 

� � r - 07 
»º¿»Á½¾»  ��mg l� �q_enqoÀnbe dl \s�ub`l` {uÅsbmq` fh wenq` hi 

� � r - 07 
»ºÂÎ¼½ÂÃ  ��msbme l� �qdbeue~bq if wenq` hx 

�}�\� [}] {\��}] [� �é{�¦{} �¦��� ré[¦} ê´ 

ANEXO VIII - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO 
 TABELA DOS CARGOS: AUXILIARES - SERVIDOR NIVEL MÉDIO   
C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� O¸������� Z���C 

\ ¥ è - 04 
xg�iyk��  

\^�bubqn l� �s|ln�q~l� fh wenq` h� 

\ ¥ è - 02 
1.199,81  

\~lsol dl Saúde Ambiental (Endemias) fh wenq` xj 

\ ¥ è - 01 
1.114,99  

\~lsol \d�bsb`onqob�e dq ]qvdl fh wenq` xj 

\ ¥ è - 01 
1.061,91  

\^�bubqn dl {es`^uoÀnbe }desoeuÀ~bme fh wenq` hf 
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\ ¥ è Ä hf
xg�iyk��

�b`mqu ]qsbo�nbe fh wenq` h�

\ ¥ è - 04 
1.327,39  

\^�bubqn dl �q_enqoÀnbe fh wenq` hi 

\ ¥ è - 08 
ighhjk�x 

\``l``en \d�bsb`onqob�e  fh wenq` h� 

�}�\� [}] {\��}] [� \¥è¦�¦\��] [� �¦��� ré[¦} Óë 
ì�IWKQMNH ¤KIM ·KR OHF¤IKFKXWMQ Xíª«´¸´ªçÓî 

ANEXO IX - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS DE SERVIÇOS AUXILIARES - AUX 
 TABELA DOS CARGOS: SERVIDOR ENSINO FUNDAMENTAL 
    
C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� O¸������� Z���C 

\ ¥ è - 01 xgx��kzx \~lsol {e�^sbo�nbe dl ]qvdl fh wenq` fx 

�}�\� [}] {\��}] [} ENSINO FUNDAMENTAL Óç 
ì�IWKQMNH ¤KIM ·KR OHF¤IKFKXWMQ Xíª«´¸´ªçÓî 

 

ANEXO X - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL DOS CARGOS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SM I 
 TABELA DOS CARGOS: SERVIDOR ENSINO FUNDAMENTAL 
    
C�µ¶�·� VENCIMENTO  O���� O¸������� Z���C 

] r ¦ - 02  xgh�xk�x  \~lsol dl {es`ln�q��e l rqs^ols��e Óª ïHQML xy 

] r ¦ - 02  xgh�xk�x  {e�bswlbnq±{etlbnq fh wenq` hi 

] r ¦ - 02 xgh�xk�x  �b~bq fh wenq` hf 

�}�\� [}] {\��}] [} ��]¦�} �¥�[\r���\� ´ê 
ìTNRWMNM ¤KIM Lei Complementar nº066/2014) 

 

ANEXO XI - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

QUADRO DO GRUPO FUNCIONAL CARGO: CONDUTOR DE VEICULO - CVE 
 TABELA DOS CARGOS: SERVIDOR ENSINO FUNDAMENTAL    

ðñòóôõô VENCIMENTO  ö÷øùô öúûôø÷øñ÷ ü÷ù÷ð 

Ø ý þ - 02 
¿ºÂÃ»½¾ÿ  ØÉÛÌàâÉÐ ÌÝ ýÝÚÍàÙÉÒ ØÑâº D/E  ¹Î ÞÉÐÑÒ ¿» 

Ø ý þ - 03 
¿º¹ÿÎ½¿Á M�����	�� – Cat. “B/C” fh wenq` hi 

�}�\� [}] {\��}] [} ��]¦�} �¥�[\r���\� çÓ 
ìTNRWMNM ¤KIM ·KR OHF¤IKFKXWMQ Xíª((¸´ªçÓî 

 

ANEXO XII - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

TABELA DOS CARGOS TRANSFORMADOS 

ö÷øùô ÷C��øñôø ö÷øùô ÷��÷õ 

\~lsol \d�bsb`onqob�e \~lsol \d�bsb`onqob�e dq ]qvdl fh w` 

\~lsol dl ]qvdl \~lsol \d�bsb`onqob�e dq ]qvdl fh w` 

\~lsol dl ]qvdl \~lsol dl ]qvdl \�_blsoqu l �sdl�bq` fh w` 

\^�bubqn dl ]ln�b�e` Gerais \~lsol dl {es`ln�q��e l rqs^ols��e fh w` 

\^�bubqn dl �b�tl�q \~lsol dl {es`ln�q��e l rqs^ols��e fh w` 
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Zluqden \~lsol dl {es`ln�q��e l rqs^ols��e fh w`

Vigia �b~bq 

{e�bswlbnq {e�bswlbnq±{etlbnq 

reoenb`oq fh w` {esd^oen dl �lÅm^ue fh w` 

 

ANEXO XIII - (Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016). 

TABELA DOS CARGOS COM CARGA HORÁRIA ALTERADAS 

ö÷øùô ÷C��øñôø ö÷øùô ÷��÷õ 

�beB^Å�bme fh w` �beB^Å�bme i0 hs 

�b`beolnqtl^oq fh w` �b`beolnqtl^oq �0 hs 

\``b`olsol ]embqu fh w`g \``b`olsol ]embqu �h w`g 

��TA� A�Z 

ì�KKNRWMNH ¤KIM ·KR µ�XR¢R¤MI Xí ��(¸´ªç(î� 

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 20 

OMQYH� µ���O� O·���O� �T��· Óª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 14.424,36  15.145,58  15.866,80  16.588,01  

�kx - 6 anos ´ xkhj 15.145,58  15.902,86  16.660,14  17.417,41  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 15.902,86  16.698,00  17.493,14  18.288,29  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 16.698,00  17.532,90  18.367,80  19.202,70  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 17.532,90  18.409,54  19.286,19  20.162,83  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 18.409,54  19.330,02  20.250,50  21.170,98  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 19.330,02  20.296,52  21.263,02  22.229,53  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 20.296,52  21.311,35  22.326,18  23.341,00  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 21.311,35  22.376,92  23.442,48  24.508,05  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 22.376,92  23.495,76  24.614,61  25.733,45  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 23.495,76  24.670,55  25.845,34  27.020,13  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 24.670,55  25.904,08  27.137,61  28.371,13  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S – 14  

OMQYH� T�¯T�µT��� Óª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 4.840,56  5.082,59  5.324,62  5.566,64  

�kx - 6 anos ´ xkhj 5.082,59  5.336,72  5.590,85  5.844,98  
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�kx Ä � qse` ê xkxhijh�z jg���kyi jg�h�kjj jgzyhk�� �gx�yki�

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 5.603,55  5.883,73  6.163,91  6.444,09  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 5.883,73  6.177,92  6.472,10  6.766,29  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 6.177,92  6.486,81  6.795,71  7.104,61  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 6.486,81  6.811,15  7.135,49  7.459,84  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 6.811,15  7.151,71  7.492,27  7.832,83  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 7.151,71  7.509,30  7.866,88  8.224,47  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 7.509,30  7.884,76  8.260,23  8.635,69  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 7.884,76  8.279,00  8.673,24  9.067,48  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 8.279,00  8.692,95  9.106,90  9.520,85  

 

 

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 12  

OMQYH� �CC�CTT�TT C�O��· êª �C -ODONTOLOGO - PSICOLOGO: 40 HS 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 4.247,81  4.460,20  4.672,59  4.884,98  

�kx - 6 anos ´ xkhj 4.460,20  4.683,21  4.906,22  5.129,23  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 4.683,21  4.917,37  5.151,53  5.385,69  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 4.917,37  5.163,24  5.409,11  5.654,98  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 5.163,24  5.421,40  5.679,56  5.937,73  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 5.421,40  5.692,47  5.963,54  6.234,61  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 5.692,47  5.977,10  6.261,72  6.546,34  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 5.977,10  6.275,95  6.574,80  6.873,66  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 6.275,95  6.589,75  6.903,55  7.217,34  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 6.589,75  6.919,23  7.248,72  7.578,21  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 6.919,23  7.265,20  7.611,16  7.957,12  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 7.265,20  7.628,46  7.991,72  8.354,98  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 10  

OMQYH� ¯��µ�OT�T�O� - FONOAUDIOLOGO - NUTRICIONISTA: 40 HS 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 3.539,71  3.716,70  3.893,68  4.070,67  

�kx - 6 anos ´ xkhj 3.716,70  3.902,53  4.088,37  4.274,20  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 3.902,53  4.097,66  4.292,78  4.487,91  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 4.097,66  4.302,54  4.507,42  4.712,31  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 4.302,54  4.517,67  4.732,79  4.947,92  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 4.517,67  4.743,55  4.969,43  5.195,32  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 4.743,55  4.980,73  5.217,90  5.455,08  
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ixkx Ä if qse` � xkfhyh��z fg�zhky� jgii�ky� jgfyzkzh jgyiykzf

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 5.229,76  5.491,25  5.752,74  6.014,23  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 5.491,25  5.765,81  6.040,38  6.314,94  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 5.765,81  6.054,11  6.342,40  6.630,69  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 6.054,11  6.356,81  6.659,52  6.962,22  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 08  

OMQYH� T��O���� ¯�C�O�� Óª �C E; AUDITOR EM SAUDE PUBLICA: 40 HS - BIOMEDICO 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 3.212,29  3.372,90  3.533,52  3.694,13  

�kx - 6 anos ´ xkhj 3.372,90  3.541,55  3.710,19  3.878,84  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 3.541,55  3.718,63  3.895,70  4.072,78  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 3.718,63  3.904,56  4.090,49  4.276,42  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 3.904,56  4.099,79  4.295,01  4.490,24  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 4.099,79  4.304,78  4.509,77  4.714,75  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 4.304,78  4.520,01  4.735,25  4.950,49  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 4.520,01  4.746,02  4.972,02  5.198,02  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 4.746,02  4.983,32  5.220,62  5.457,92  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 4.983,32  5.232,48  5.481,65  5.730,81  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 5.232,48  5.494,11  5.755,73  6.017,35  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 5.494,11  5.768,81  6.043,52  6.318,22  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 16  

OMQYH� µ���O� O·���O� �T��·� ´ª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 7.433,40  7.805,07  8.176,74  8.548,41  

�kx - 6 anos ´ xkhj 7.805,07  8.195,32  8.585,58  8.975,83  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 8.195,32  8.605,09  9.014,86  9.424,62  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 8.605,09  9.035,34  9.465,60  9.895,85  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 9.035,34  9.487,11  9.938,88  10.390,65  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 9.487,11  9.961,47  10.435,82  10.910,18  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 9.961,47  10.459,54  10.957,61  11.455,69  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 10.459,54  10.982,52  11.505,49  12.028,47  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 10.982,52  11.531,64  12.080,77  12.629,89  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 11.531,64  12.108,23  12.684,81  13.261,39  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 12.108,23  12.713,64  13.319,05  13.924,46  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 12.713,64  13.349,32  13.985,00  14.620,68  
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T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 16  

OMQYH� ¶�����µ�O�� ´ª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 3.893,69  4.088,37  4.283,06  4.477,74  

�kx - 6 anos ´ xkhj 4.088,37  4.292,79  4.497,21  4.701,63  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 4.292,79  4.507,43  4.722,07  4.936,71  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 4.507,43  4.732,80  4.958,18  5.183,55  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 4.732,80  4.969,44  5.206,08  5.442,73  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 4.969,44  5.217,92  5.466,39  5.714,86  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 5.217,92  5.478,81  5.739,71  6.000,60  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 5.478,81  5.752,75  6.026,69  6.300,63  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 5.752,75  6.040,39  6.328,03  6.615,67  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 6.040,39  6.342,41  6.644,43  6.946,45  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 6.342,41  6.659,53  6.976,65  7.293,77  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 6.659,53  6.992,51  7.325,48  7.658,46  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 10  

OMQYH� ¯�C��TT��JT�T�� êª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 3.539,71  3.716,70  3.893,68  4.070,67  

�kx - 6 anos ´ xkhj 3.716,70  3.902,53  4.088,37  4.274,20  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 3.902,53  4.097,66  4.292,78  4.487,91  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 4.097,66  4.302,54  4.507,42  4.712,31  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 4.302,54  4.517,67  4.732,79  4.947,92  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 4.517,67  4.743,55  4.969,43  5.195,32  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 4.743,55  4.980,73  5.217,90  5.455,08  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 4.980,73  5.229,76  5.478,80  5.727,84  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 5.229,76  5.491,25  5.752,74  6.014,23  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 5.491,25  5.765,81  6.040,38  6.314,94  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 5.765,81  6.054,11  6.342,40  6.630,69  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 6.054,11  6.356,81  6.659,52  6.962,22  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S - 05  

OMQYH� ����T�·���� ´ª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 2.123,82  2.230,01  2.336,20  2.442,39  

�kx - 6 anos ´ xkhj 2.230,01  2.341,51  2.453,01  2.564,51  
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�kx Ä � qse` ê xkxhijh�z ig�fxkjx igfjzkj� igjyjk�� ig��ikyf

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 2.458,59  2.581,52  2.704,45  2.827,38  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 2.581,52  2.710,59  2.839,67  2.968,74  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 2.710,59  2.846,12  2.981,65  3.117,18  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 2.846,12  2.988,43  3.130,73  3.273,04  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.988,43  3.137,85  3.287,27  3.436,69  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 3.137,85  3.294,74  3.451,63  3.608,53  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 3.294,74  3.459,48  3.624,22  3.788,95  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 3.459,48  3.632,45  3.805,43  3.978,40  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 3.632,45  3.814,08  3.995,70  4.177,32  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N M - 07  

OMQYH� TTO��O� Tµ T�¯T�µ��Tµ 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.536,23  1.613,04  1.689,85  1.766,66  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.613,04  1.693,69  1.774,35  1.855,00  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.693,69  1.778,38  1.863,06  1.947,75  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.778,38  1.867,30  1.956,22  2.045,13  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.867,30  1.960,66  2.054,03  2.147,39  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.960,66  2.058,70  2.156,73  2.254,76  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 2.058,70  2.161,63  2.264,56  2.367,50  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.161,63  2.269,71  2.377,79  2.485,87  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 2.269,71  2.383,20  2.496,68  2.610,17  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 2.383,20  2.502,36  2.621,52  2.740,68  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 2.502,36  2.627,47  2.752,59  2.877,71  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 2.627,47  2.758,85  2.890,22  3.021,60  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N M 

OMQYH� T�O��O� Tµ ·�¶���T���� �T ���·�CTC O·���O�C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 2.123,82  2.230,01  2.336,20  2.442,39  

�kx - 6 anos ´ xkhj 2.230,01  2.341,51  2.453,01  2.564,51  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 2.341,51  2.458,59  2.575,66  2.692,74  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 2.458,59  2.581,52  2.704,45  2.827,38  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 2.581,52  2.710,59  2.839,67  2.968,74  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 2.710,59  2.846,12  2.981,65  3.117,18  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 2.846,12  2.988,43  3.130,73  3.273,04  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.988,43  3.137,85  3.287,27  3.436,69  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 3.137,85  3.294,74  3.451,63  3.608,53  
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iykx Ä �h qse` çª xkjjx����� �gi�fkyf �gfj�kfz �g�ifkii �gyzzk�j

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 3.459,48  3.632,45  3.805,43  3.978,40  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 3.632,45  3.814,08  3.995,70  4.177,32  

T�¶T·� DE VENCIMENTO BASE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N M - 08  

OMQYH� T�O��O� Tµ �����·���� ´Ó�C� 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 2.507,59  2.632,97  2.758,35  2.883,73  

�kx - 6 anos ´ xkhj 2.632,97  2.764,62  2.896,27  3.027,91  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 2.764,62  2.902,85  3.041,08  3.179,31  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 2.902,85  3.047,99  3.193,13  3.338,28  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 3.047,99  3.200,39  3.352,79  3.505,19  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 3.200,39  3.360,41  3.520,43  3.680,45  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 3.360,41  3.528,43  3.696,45  3.864,47  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 3.528,43  3.704,85  3.881,27  4.057,70  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 3.704,85  3.890,10  4.075,34  4.260,58  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 3.890,10  4.084,60  4.279,10  4.473,61  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 4.084,60  4.288,83  4.493,06  4.697,29  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 4.288,83  4.503,27  4.717,71  4.932,15  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N M - 05  

OMQYH� TTO��O� C�CTTµ�C �T ��¯��µ���TC C���T 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 2.123,82  2.230,01  2.336,20  2.442,39  

�kx - 6 anos ´ xkhj 2.230,01  2.341,51  2.453,01  2.564,51  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 2.341,51  2.458,59  2.575,66  2.692,74  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 2.458,59  2.581,52  2.704,45  2.827,38  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 2.581,52  2.710,59  2.839,67  2.968,74  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 2.710,59  2.846,12  2.981,65  3.117,18  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 2.846,12  2.988,43  3.130,73  3.273,04  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.988,43  3.137,85  3.287,27  3.436,69  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 3.137,85  3.294,74  3.451,63  3.608,53  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 3.294,74  3.459,48  3.624,22  3.788,95  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 3.459,48  3.632,45  3.805,43  3.978,40  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 3.632,45  3.814,08  3.995,70  4.177,32  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - A U X - 04  

OMQYH� ��A�·��� Tµ T�¯T�µ��Tµ� Óª �C 
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��ZT· �T

�	
����
�


O·�CCT �T J��µ����

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.327,39  1.393,76  1.460,13  1.526,50  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.393,76  1.463,45  1.533,14  1.602,82  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.463,45  1.536,62  1.609,79  1.682,96  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.536,62  1.613,45  1.690,28  1.767,11  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.613,45  1.694,12  1.774,80  1.855,47  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.694,12  1.778,83  1.863,54  1.948,24  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.778,83  1.867,77  1.956,71  2.045,65  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.867,77  1.961,16  2.054,55  2.147,94  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 1.961,16  2.059,22  2.157,28  2.255,33  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 2.059,22  2.162,18  2.265,14  2.368,10  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 2.162,18  2.270,29  2.378,40  2.486,51  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 2.270,29  2.383,80  2.497,32  2.610,83  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - A U X - 02 

OMQYH� ��T�TT �T C���T �µ¶�T�T�· ìT��Tµ��Cî� Óª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.199,81  1.259,80  1.319,79  1.379,78  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.259,80  1.322,79  1.385,78  1.448,77  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.322,79  1.388,93  1.455,07  1.521,21  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.388,93  1.458,38  1.527,82  1.597,27  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.458,38  1.531,30  1.604,21  1.677,13  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.531,30  1.607,86  1.684,42  1.760,99  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.607,86  1.688,25  1.768,65  1.849,04  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.688,25  1.772,67  1.857,08  1.941,49  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 1.772,67  1.861,30  1.949,93  2.038,57  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 1.861,30  1.954,36  2.047,43  2.140,49  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 1.954,36  2.052,08  2.149,80  2.247,52  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 2.052,08  2.154,69  2.257,29  2.359,89  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - A U X - 02 

OMQYH� ��T�TT ��µ���CT��T�Z� �� C���T� Óª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.114,99  1.170,74  1.226,49  1.282,24  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.170,74  1.229,28  1.287,81  1.346,35  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.229,28  1.290,74  1.352,20  1.413,67  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.290,74  1.355,28  1.419,81  1.484,35  
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xikx Ä xj qse` ë xkixjjh�z xg�jjkiz xgfi�khf xgf�hkzx xgjjzkjy

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.423,04  1.494,19  1.565,35  1.636,50  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.494,19  1.568,90  1.643,61  1.718,32  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.568,90  1.647,35  1.725,79  1.804,24  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 1.647,35  1.729,72  1.812,08  1.894,45  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 1.729,72  1.816,20  1.902,69  1.989,17  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 1.816,20  1.907,01  1.997,82  2.088,63  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 1.907,01  2.002,36  2.097,71  2.193,06  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - A U X - 01  

OMQYH� ��A�·��� �T O��C�·T���� ����T�·���O�� Óª �C 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.061,91  1.115,01  1.168,10  1.221,20  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.115,01  1.170,76  1.226,51  1.282,26  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.170,76  1.229,29  1.287,83  1.346,37  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.229,29  1.290,76  1.352,22  1.413,69  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.290,76  1.355,30  1.419,83  1.484,37  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.355,30  1.423,06  1.490,83  1.558,59  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.423,06  1.494,21  1.565,37  1.636,52  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.494,21  1.568,92  1.643,64  1.718,35  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 1.568,92  1.647,37  1.725,82  1.804,26  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 1.647,37  1.729,74  1.812,11  1.894,48  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 1.729,74  1.816,23  1.902,71  1.989,20  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 1.816,23  1.907,04  1.997,85  1/�����1 

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – A U X - 01  

OMQYH� ¯�CO�· C���T���� - AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.411,42  1.481,99  1.552,56  1.623,13  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.481,99  1.556,09  1.630,19  1.704,29  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.556,09  1.633,90  1.711,70  1.789,50  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.633,90  1.715,59  1.797,28  1.878,98  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.715,59  1.801,37  1.887,15  1.972,93  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.801,37  1.891,44  1.981,51  2.071,57  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.891,44  1.986,01  2.080,58  2.175,15  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.986,01  2.085,31  2.184,61  2.283,91  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 2.085,31  2.189,58  2.293,84  2.398,11  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 2.189,58  2.299,05  2.408,53  2.518,01  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 2.299,05  2.414,01  2.528,96  2.643,91  
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��kx Ä �j qse` ç´ xkyxh����� igfxfkhx igj�fkyx ig�jjkfx igyy�kxx

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - T N S -   

OMQYH� �CCTCC�� ��µ���CT��T�Z� 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 2.005,31  2.105,58  2.205,84  2.306,11  

�kx - 6 anos ´ xkhj 2.105,58  2.210,85  2.316,13  2.421,41  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 2.210,85  2.321,40  2.431,94  2.542,48  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 2.321,40  2.437,47  2.553,54  2.669,61  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 2.437,47  2.559,34  2.681,21  2.803,09  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 2.559,34  2.687,31  2.815,27  2.943,24  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 2.687,31  2.821,67  2.956,04  3.090,40  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.821,67  2.962,76  3.103,84  3.244,92  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 2.962,76  3.110,89  3.259,03  3.407,17  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 3.110,89  3.266,44  3.421,98  3.577,53  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 3.266,44  3.429,76  3.593,08  3.756,40  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 3.429,76  3.601,25  3.772,74  3.944,22  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - A U X - 01 

OMQYH� ��T�TT O�µ���T���� �T C���T 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.199,81  1.259,80  1.319,79  1.379,78  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.259,80  1.322,79  1.385,78  1.448,77  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.322,79  1.388,93  1.455,07  1.521,21  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.388,93  1.458,38  1.527,82  1.597,27  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.458,38  1.531,30  1.604,21  1.677,13  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.531,30  1.607,86  1.684,42  1.760,99  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.607,86  1.688,25  1.768,65  1.849,04  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.688,25  1.772,67  1.857,08  1.941,49  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 1.772,67  1.861,30  1.949,93  2.038,57  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 1.861,30  1.954,36  2.047,43  2.140,49  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 1.954,36  2.052,08  2.149,80  2.247,52  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 2.052,08  2.154,69  2.257,29  1/�����1 

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - S M I- 01  

OMQYH� ��T�TT �T O��CT�Z���� T µ���TT���� - COZINHEIRA/COPEIRA - VIGIA 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 
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h Ä � qse` ç x xgh�xk�x xgxxjkhx xgx�zkxh xgiixkih

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.115,01  1.170,76  1.226,51  1.282,26  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.170,76  1.229,29  1.287,83  1.346,37  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.229,29  1.290,76  1.352,22  1.413,69  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.290,76  1.355,30  1.419,83  1.484,37  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.355,30  1.423,06  1.490,83  1.558,59  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.423,06  1.494,21  1.565,37  1.636,52  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 1.494,21  1.568,92  1.643,64  1.718,35  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 1.568,92  1.647,37  1.725,82  1.804,26  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 1.647,37  1.729,74  1.812,11  1.894,48  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 1.729,74  1.816,23  1.902,71  1.989,20  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 1.816,23  1.907,04  1.997,85  1/�����1 

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – C V E   

OMQYH� O����T�� �T ZT�O�·�C OMW� �¸T 

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � 15% 

h - 3 anos ç x 1.592,86  1.672,50  1.752,15  1.831,79  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.672,50  1.756,13  1.839,75  1.923,38  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.756,13  1.843,93  1.931,74  2.019,55  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.843,93  1.936,13  2.028,33  2.120,52  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.936,13  2.032,94  2.129,74  2.226,55  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 2.032,94  2.134,58  2.236,23  2.337,88  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 2.134,58  2.241,31  2.348,04  2.454,77  

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.241,31  2.353,38  2.465,45  2.577,51  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 2.353,38  2.471,05  2.588,72  2.706,39  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 2.471,05  2.594,60  2.718,15  2.841,71  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 2.594,60  2.724,33  2.854,06  2.983,79  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 2.724,33  2.860,55  2.996,76  3.132,98  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – C V E   

OMQYH� µ�T���CT� O�T� �¶¸O�  

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT �T J��µ���� 

J����TCC�� � B 5%  O çª� � çë� 

h - 3 anos ç x 1.460,13  1.533,14  1.606,14  1.679,15  

�kx - 6 anos ´ xkhj 1.533,14  1.609,79  1.686,45  1.763,11  

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z 1.609,79  1.690,28  1.770,77  1.851,26  

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj 1.690,28  1.774,80  1.859,31  1.943,83  

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z 1.774,80  1.863,54  1.952,28  2.041,02  

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx 1.863,54  1.956,71  2.049,89  2.143,07  

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf 1.956,71  2.054,55  2.152,39  2.250,22  
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ANEXO XV - Descrição dos cargos 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - 
COORDENAÇÃO 

 

Responsabilidades Comuns a todos os Cargos de Nível Superior: 

· Formação de Nível Superior completa nas áreas afins respectivas aos cargos; 
· Registro no Órgão Competente; 
· Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; 
· Participar de ações de saúde coletiva e educação em saúde; 
· Participar no planejamento, monitoramento e avaliação das ações em saúde; 
· Elaborar e/ou participar de estudos de programas e cursos relacionados à sua área; 
· Participar de programas de educação e vigilância em saúde; 
· Participar de equipes multiprofissionais visando a interação de conhecimentos e praticas, 
na perspectiva da interdisciplinaridade onde se dêem as relações de trabalho e o 
fortalecimento do principio da integralidade da assistência; 
· Cumprir e aplicar regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; 
· Ética - Respeitar a regulamentação do respectivo exercício profissional; 

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z 2.054,55  2.157,28  2.260,00  2.362,73  

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z 2.157,28  2.265,14  2.373,00  2.480,87  

iykx - 30 anos çª xkjjx����� 2.265,14  2.378,40  2.491,65  2.604,91  

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� 2.378,40  2.497,32  2.616,24  2.735,16  

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� 2.497,32  2.622,18  2.747,05  2.871,92  

T�¶T·� �T ZT�O�µT�T� ¶�CT - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO - A U X - 01 
OMQYH� TTO��O� Tµ
���·�CTC O·���O�C� Óª �C
ìO���� Tµ TAT�����î     

��ZT· �T  

�	
����
�
 

O·�CCT ���O� 

J����TCC�� � 

h - 3 anos ç x ������ � 

�kx - 6 anos ´ xkhj xgxxjkhx 

�kx - 9 anos ê xkxhijh�z xgxyhky� 

�kx - 12 anos Ó xkxjy�iyfj xgii�ki� 

xikx - 15 anos ë xkixjjh�z xgi�hky� 

xjkx - 18 anos ( xkiy�iyfjx xg�jjk�h 

xzkx - 21 anos « xk�fhh�zhf xgfi�kh� 

ixkx - 24 anos � xkfhyh��z xgf�fkix 

ifkx - 27 anos � xkfyyfjh�z xgj�zk�i 

iykx - 30 anos çª xkjjx����� xg�fyk�y 

�hkx - 33 anos çç xk�iz�hx�� xgyi�kyf 

��kx - 35 anos ç´ xkyxh����� xgzx�ki� 
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· Humanizar o atendimento ao cidadão assegurando seus direitos e respeitando as 
diversidades. 

 
 
 
 

D!"#$%&') D! #*$+) 

,-./02 32 #4562: Enfermeiro  

U783439: Secretaria de Saúde 

D9:;58<=2 "/>?584@ 

E Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e aFGHI JH
enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema;

· PKaLHNaOQ RSSOJHLaOQ RSLVOSKaOQ aLaKWIaOQ aXaKWaO H HYHR[VaO aVWXWJaJH JH \VHLF]S a ^a_JH
individual e coletiva;

· Assessorar e prestar suporte técnico de gestão He Ia_JHQ OH`[KaO SI bOSRHIISI
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do 
município, integrando-o com outros níveis do sistema. 
D9:;58<=2 D9.40c434: 

E Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências H HeHO`dLRWaI RKfLWRaIQ
fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;

· gHaKWhaO RSLI[KVa JH HLiHOea`HeQ ISKWRWVaO HYaeHI RSebKHeHLVaOHIQ
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do 
Ministério da Sa_JH H aI jWIbSIWFGHI KH`aWI Ja bOSiWII]Sk  

· Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; 
· lYHR[VaO aI aFGHI JH aIIWIVdLRWa WLVH`OaK He VSJaI aI iaIHI JS RWRKS JH XWJam ROWaLFaQ

adolescente, mulher, adulto, e idoso; 
· No nível de suas competênciaIQ HYHR[VaO aIIWIVdLRWa snIWRa H aFGHI JH XW`WKoLRWa

epidemiológica e sanitária; 
· gHaKWhaO aFGHI JH Ia_JH He JWiHOHLVHI aesWHLVHIQ La p^q HQ r[aLJS LHRHIInOWSQ LS

domicílio; 
· Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na \VHLF]S

Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde t uv\^ wxxyk PaRVS HKa zWJa H
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, RSeS JH

hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
· ^[bHOXWIWSLaO H RSSOJHLaO aFGHI baOa RabaRWVaF]S JSI \`HLVHI {Se[LWVnOWSI JH ^a_JH

e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções.
· Conhecer a realidade das famílias pelas r[aWI I]S OHIbSLInXHWI RSe dLiaIH LaI I[aI

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 participaF]S Ja RSe[LWJaJHQ [e bKaLS KSRaK baOa S HLiOHLVaeHLVS JSI
problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; 

· zaKSOWhaO a OHKaF]S RSe S [I[nOWS H RSe a iaefKWaQ baOa a ROWaF]S JH XfLR[KS JH
confiança, de afeto, de respeito; 

· Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento;  
· Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;  
· |aOaLVWO aRHIIS } RSLVWL[WJaJH JS VOaVaeHLVS JHLVOS JH [e IWIVHea JH OHiHOdLRWa H

contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação 
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~SIbWVaKaOk

E POHIVaO aIIWIVdLRWa WLVH`OaK } bSb[KaF]S aJIROWVaQ OHIbSLJHLJS } JHeaLJa JH iSOea
contínua e racionalista; 

· Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;  
· Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. 
E Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Médico Clínico Geral 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· �ÝÑÙÈ ÑÐ Ý¡ÑÊÝÒ ÊËÌÈÍÉÒ½ ÌÈÑæÛåÒâÈÍÉÒ½ ãÐÝÒÍÐÝ¢ÝÐ Ý ÊÈÛÈÒâÐÑÐ âÐÑâÑÊÝÛâÉÒ ãÑÐÑ ÑÒ
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos clínicos e correlatos; 

· Emitir laudos e parecer e desenvolver ações de saúde coletiva; 
· £ÙÑÛÝ¤ÑÐ½ ÍÉÉÐÌÝÛÑÐ½ ÍÉÛâÐÉÙÑÐ½ ÑÛÑÙÈÒÑÐ½ Ñ¢ÑÙÈÑÐ Ý Ý¡ÝÍàâÑÐ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝ ÌÝ ¥âÝÛ¦§É Ñ

Saúde individual e coletiva;
· ¥ÒÒÝÒÒÉÐÑÐ Ý ãÐÝÒâÑÐ ÒàãÉÐâÝ âËÍÛÈÍÉ ÌÝ æÝÒâ§É ÝÊ ÒÑ¨ÌÝ½ ÐÝæàÙÑÐ ÉÒ ãÐÉÍÝÒÒÉÒ

assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de 
saúde do município, integrando-o com outros níveis do sistema. 

��������� �����©���: 

E Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;  
· Executar as ações de assistência WLVH`OaK He VSJaI aI iaIHI JS RWRKS JH XWJam ROWaLFaQ

adolescente, mulher, adulto e idoso; 
· gHaKWhaO RSLI[KVaI H bOSRHJWeHLVSI La pLWJaJH JH ^a_JH Ja qaefKWa HQ r[aLJS

necessário, no domicílio;
· Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas priorWVnOWaI La WLVHOXHLF]S La

atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde t uv\^ wxxyH PaRVS
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 patolo`WaI HIbHRfiWRaIQ RSeS JH ~WbHOVHLISIQ JH

diabéticos, de saúde mental, etc; 
· Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;  
· lLRaeWL~aO aSI IHOXWFSI JH eaWSO RSebKHYWJaJHQ r[aLJS LHRHIInOWSQ `aOaLVWLJS a

continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência 
e contratreferência;  

· Realizar pequenas cirurgias ambulatórias e Indicar internação hospitalar; 
· Solicitar exames complementares; 
· Verificar e atestar óbito.  
· {SL~HRHO a OHaKWJaJH JaI iaefKWaI bHKaI r[aWI I]S OHIbSLInXHWI RSe dLiaIH LaI I[aI

características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os 
problemas JH Ia_JH H IWV[aFGHI JH OWIRS eaWI RSe[LI aSI r[aWIQ ar[HKa bSb[KaF]S HIVn
exposta; 

· lKasSOaOQ RSe a baOVWRWbaF]S Ja RSe[LWJaJHQ [e bKaLS KSRaK baOa S HLiOHLVaeHLVS JSI
problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; 

· Valorizar a relação com o [I[nOWS H RSe a iaefKWaQ baOa a ROWaF]S JH XfLR[KS JH
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 sisteea JH OHiHOdLRWa H

contratOHiHOdLRWa baOa SI RaISI JH eaWSO RSebKHYWJaJH S[ r[H LHRHIIWVHe JH WLVHOLaF]S
hospitalar; 
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E POHIVaO aIIWIVdLRWa WLVH`OaK } bSb[KaF]S aJIROWVaQ OHIbSLJHLJS } JHeaLJa JH iSOea
RSLVfL[a H OaRWSLaKWIVak

· 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 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Planejar, ÉÐæÑÛÈ ÑÐ½ ÍÉÛâÐÉÙÑÐ½ ÒàãÝÐ¢ÈÒÈÉÛÑÐ½ Ý¡ÝÍàâÑÐ Ý Ñ¢ÑÙÈÑÐ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ ÌÝ
alimentação e nutrição;

· Prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial; 
· £ÙÑÛÝ¤ÑÐ½ ÍÉÉÐÌÝÛÑÐ½ ÍÉÛâÐÉÙÑÐ½ ÑÛÑÙÈÒÑÐ½ Ñ¢ÑÙÈÑÐ Ý Ý¡ÝÍàâÑÐ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝ ÌÝ ¥âÝÛ¦§É Ñ

Saúde individual e ÍÉÙÝâÈ¢Ñº 
· Realizar consulta clínica e atendimentos coletivos à grupos. 

��������� �����©���: 

· äÐÈÝÛâÑÐ ãÝÒÒÉÑÒ ÛÉ âÐÑâÑÊÝÛâÉ ÌÝ ÌÉÝÛ¦ÑÒ ÌÝ ÞÈãÝÐâÝÛÒ§É½ ÌÈÑªÝâÝÒ½ ÉªÝÒÈÌÑÌÝ½
hipercolesteremia, controle microbiológico, pontos críticos de controle de qualidade, 
desnutrição.

·  ¥âÝÛÌÝÐ « ãÉãàÙÑ¦§É ÌÝ àÊ ÊÉÌÉ æÝÐÑÙ ÌÈÐÝâÑÊÝÛâÝ Éà ßàÑÛÌÉ ÝÛÍÑÊÈÛÞÑÌÉÒ ãÉÐ
outros profissionais.

·  Prestar atendimento na recuperação pós operatória e/ou outros. 
· Elaborar e emitir laudos. 
· Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. 
·  ØÉÙÑªÉÐÑÐ ÛÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÌÝ ãÙÑÛÝ¤ÑÊÝÛâÉ Ý Ý¡ÝÍà¦§É ÐÝÙÑâÈ¢ÉÒ « ÊÝÙÞÉÐÈÑ ÌÉÒ

atendimentos e qualidade de vida da população. 
· £ÐÝãÑÐÑÐ ÐÝÙÑâåÐÈÉÒ ÌÝ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÐÝÙÑâÈ¢ÉÒ « ÒàÑ ÝÒãÝÍÈÑÙÈÌÑÌÝ Ý ÉàâÐÑÒ Ñ¬ÈÛÒ½

conforme a necessidade do Município.
· Participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde; 
·  áÉÊÝÛâÑÐ Ñ ÍÐÈÑ¦§É ÌÝ æÐàãÉÒ ÌÝ ãÑâÉÙÉæÈÑÒ ÝÒãÝÍÚ¬ÈÍÑÒ½ ÍÉÊÉ ÌÝ ÞÈãÝÐâÝÛÒÉÒ½ ÌÝ

diabéticos, de saúde mental, etc;
· ØÉÛÞÝÍÝÐ Ý ÝÒâÈÊàÙÑÐ Ñ ãÐÉÌà¦§É Ý É ÍÉÛÒàÊÉ ÌÉÒ ÑÙÈÊÝÛâÉÒ ÒÑàÌ¢ÝÈÒ ãÐÉÌà ÈÌÉÒ

regionaÙÊÝÛâÝ® 
· £ÐÉÊÉ¢ÝÐ Ñ ÑÐâÈÍàÙÑ¦§É ÈÛâÝÐÒÝâÉÐÈÑÙ ãÑÐÑ ¢ÈÑªÈÙÈ ÑÐ É ÍàÙâÈ¢É ÌÝ ÞÉÐâÑÒ Ý ãÉÊÑÐÝÒ

comunitários;
· ØÑãÑÍÈâÑÐ þÖá Ý ãÑÐâÈÍÈãÑÐ ÌÝ Ñ¦¯ÝÒ ¢ÈÛÍàÙÑÌÑÒ ÑÉÒ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÌÝ ÍÉÛâÐÉÙÝ Ý

prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, 
obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; e

· þÙÑªÉÐÑÐ ÝÊ ÍÉÛ¤àÛâÉ ÍÉÊ ÑÒ þÖá½ ÐÉâÈÛÑÒ ÌÝ ÑâÝÛ¦§É ÛàâÐÈÍÈÉÛÑÙ Ý ÑâÝÛÌÈÊÝÛâÉ
para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção 
básica, organizando a referência e a contra-referência do atendimento. 
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��������� �� ����� 

������ �� �����: Odontólogo 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região buco-maxilo-¬ÑÍÈÑÙ½
utilizando procedimentos clínicos e cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e 
geral;

· Realizar atendimentos individuais e coletivos de educação em saúde. 
��������� �����©���: 

· þ¡ÑÊÈÛÑÐ½ ÌÈÑæÛÉÒâÈÍÑÐ Ý âÐÑâÑÐ Ñ¬ÝÍ¦¯ÝÒ ÌÑ ªÉÍÑ½ ÌÝÛâÝÒ Ý ÐÝæÈ§É ÊÑ¡ÈÙÉ¬ÑÍÈÑÙ½
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos. 

· £ÐÝÒÍÐÝ¢ÝÐ Éà ÑÌÊÈÛÈÒâÐÑÐ ÊÝÌÈÍÑÊÝÛâÉÒ ÌÝâÝÐÊÈÛÑÛÌÉ ¢ÈÑ ÉÐÑÙ Éà ãÑÐÝÛâÝÐÑÙ½ ãÑÐÑ
tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca.

·  ×ÑÛâÝÐ ÐÝæÈÒâÐÉ ÌÉÒ ãÑÍÈÝÛâÝÒ Ý¡ÑÊÈÛÑÌÉÒ Ý âÐÑâÑÌÉÒº ¬Ñ ÝÐ ãÝÐÚÍÈÑÒ ÉÌÉÛâÉ-
administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de 
capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura.

·  þ¬ÝâàÑÐ ÙÝ¢ÑÛâÑÊÝÛâÉÒ ßàÝ ÈÌÝÛâÈ¬ÈßàÝÊ ÈÛÌÈÍÑÌÉÐÝÒ ÉÌÉÛâÉÙåæÈÍÉÒ ÌÝ ÒÑ¨ÌÝ ã¨ªÙÈÍÑ 
·  £ÑÐâÈÍÈãÑÐ ÌÉ ãÙÑÛÝ¤ÑÊÝÛâÉ½ Ý¡ÝÍà¦§É Ý Ñ¢ÑÙÈÑ¦§É ÌÝ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÝÌàÍÑâÈ¢ÉÒ ÌÝ

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.  
· þ¡ÝÍàâÑÐ ÉàâÐÑÒ âÑÐÝ¬ÑÒ Ñ¬ÈÛÒ½ ÍÉÊãÑâÚ¢ÝÈÒ ÍÉÊ ÑÒ ÝÒãÝÍÈ¬ÈÍÑÌÑÒ Éà ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ

necessidade do Município e determinação superior.
· þÙÑªÉÐÑÐ Ý ÑãÙÈÍÑÐ ÊÝÌÈÌÑÒ ÌÝ ÍÑÐâÝÐ ÍÉÙÝâÈ¢É ãÑÐÑ ÌÈÑæÛÉÒâÈÍÑÐ ãÐÝ¢ÝÛÈÐ Ý ÊÝÙÞÉÐar 

as condições de saúde da comunidade;
· Supervisionar os auxiliares; 
· £ÙÑÛÝ¤ÑÐ½ ÍÉÉÐÌÝÛÑÐ½ ÍÉÛâÐÉÙÑÐ½ ÑÛÑÙÈÒÑÐ½ Ñ¢ÑÙÈÑÐ Ý Ý¡ÝÍàâÑÐ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝ ÌÝ ¥âÝÛ¦§É Ñ

Saúde individual e coletiva;
· £ÐÝÒÍÐÝ¢ÝÐ Ý ÑãÙÈÍÑÐ ÊÝÌÈÍÑ¦§É ÌÝ àÐæ°ÛÍÈÑ ÛÉ ÍÑÒÉ ÌÝ ÑÍÈÌÝÛâÝÒ æÐÑ¢ÝÒ ßàÝ 

comprometa a saúde e a vida do individuo;
· ¥ÒÒÝÒÒÉÐÑÐ Ý ãÐÝÒâÑÐ ÒàãÉÐâÝ âËÍÛÈÍÉ ÌÝ æÝÒâ§É ÝÊ ÒÑ¨ÌÝ½ ÐÝæàÙÑÐ ÉÒ ãÐÉÍÝÒÒÉÒ

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 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· ±ÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÝÐ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÐÝÙÑÍÈÉÛÑÌÑÒ ÍÉÊ É ÍÉÊãÉÐâÑÊÝÛâÉ ÞàÊÑÛÉ Ý Ñ ÌÈÛ²ÊÈÍÑ ÌÑ
personalidade, com vistas à orientação psico³pedagógica e ao ajustamento individual 

· Atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis procedendo ao estudo e analise 
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ÌÉÒ ãÐÉÍÝÒÒÉÒ ÈÛâÐÑ Ý ÈÛâÝÐãÝÒÒÉÑÈÒ Ý ÌÉÒ ÊÝÍÑÛÈÒÊÉÒ ÌÉ ÍÉÊãÉÐâÑÊÝÛâÉ ÞàÊÑÛÉ½
ÝÙÑªÉÐÑÛÌÉ Ý ÑãÙÈÍÑÛÌÉ âËÍÛÈÍÑÒ ãÒÈÍÉÙåæÈÍÑÒ Ý ãÒÈÍÉâÝÐãÈÍÑÒ Ý ÉàâÐÉÒ ÊËâÉÌÉÒ ÌÝ
¢ÝÐÈ¬ÈÍÑ¦§É ãÑÐÑ ãÉÒÒÈªÈÙÈâÑÐ Ñ ÉÐÈÝÛâÑ¦§É ÌÉ ÌÈÑæÛÉÒâÈÍÉ Ý ÌÑ âÝÐÑã°àâÈÍÑ®

· ÖàªÒÈÌÈÑÐ ßàÑÛÌÉ ÑâàÑÛÌÉ ÛÑ ÐÝÑ ÉÐæÑÛÈ ÑÍÈÉÛÑÙ Ñ¦¯ÝÒ Ò ÐÝÙÑâÈ¢ÑÒ Ñ´ ÐÝÍÐàâÑÊÝÛâÉ½
seleção, treinamento, saúde ocupacional, segurança do trabalho, ergonomia, 
acompanhamento psicopedagógico e processo psicoterápico. 

��������� �����©���: 

· Desenvolver programas de ajustamento psico-social no contexto organizacional. 
· Traçar perfil psicológico. 
· Desenvolver métodos e técnicas de psicologia organizacional. 
· Coordenar e ÉÐÈÝÛâÑÐ ÉÒ âÐÑªÑÙÞÉÒ ÌÝ ÙÝ¢ÑÛâÑÊÝÛâÉ ÌÝ ÌÑÌÉÒ ÍÈÝÛâÚ¬ÈÍÉÒ ÐÝÙÑâÈ¢ÉÒ ÑÉ

comportamento humano e ao mecanismo psíquico.
· ØÉÙÑªÉÐÑÐ ÍÉÊ ÊËÌÈÍÉÒ½ ÑÒÒÈÒâÝÛâÝÒ ÒÉÍÈÑÈÒ Ý ÉàâÐÉÒ ãÐÉ¬ÈÒÒÈÉÛÑÈÒ½ ÛÑ Ñ¤àÌÑ ÑÉÒ

inadaptados.
· Realizar entrevistas complementares. 
· Propor sÉÙà¦¯ÝÒ ÍÉÛ¢ÝÛÈÝÛâÝÒ ãÑÐÑ ÉÒ ãÐÉªÙÝÊÑÒ ÌÝ ÌÝÒÑ¤àÒâÝ ÝÒÍÉÙÑÐ½ ãÐÉ¬ÈÒÒÈÉÛÑÙ Ý

social.
· ØÉÙÑªÉÐÑÐ ÛÉ ãÙÑÛÝ¤ÑÊÝÛâÉ ÌÝ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÌÝ ÝÌàÍÑ¦§É½ ÈÛÍÙàÒÈ¢Ý Ñ ÒÑÛÈâÐÈÑ Ý ÛÑ

avaliação de seus resultados. 
· Atender a portadores de deficiência mental e sensorial ou portÑÌÉÐÝÒ ÌÝ ÌÝÒÑ¤àÒâÝ

familiar ou escolar, encaminhando³os à escolas ou classes especiais.  
· Emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade.  
· Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares.
· Desenvolver, aplicar e manteÐ ÑâàÑÙÈ ÑÌÉÒ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÛÑÒ ÐÝÑÒ ÌÝ âÐÝÈÛÑÊÝÛâÉ½

recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho. 
· þ¡ÝÍàâÑÐ ÉàâÐÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÍÉÊãÑâÚ¢ÝÈÒ ÍÉÊ ÑÒ ÝÒãÝÍÈ¬ÈÍÑÌÑÒ Ý ÍÉÊ ÒàÑ

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. 

 
 

��������� �� CARGO 

������ �� �����: Farmacêutico 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação½ ÍÉÛâÐÉÙÝ½
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica. Realizar 
análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. 

��������� �����©���: 

· Desenvolver atividades nas áreas dos medicÑÊÝÛâÉÒ Ý ÍÉÐÐÝÙÑâÑÒ½ ÌÝÒÌÝ Ñ
padronização, passado pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem controle 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

ÌÝ ßàÑÙÈÌÑÌÝ Ý ÌÈÒâÐÈªàÈ¦§É®
· ÖàãÝÐ¢ÈÒÈÉÛÑÐ ÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÌÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÈÌÑÒ ÛÉ ÒÝâÉÐ ÈÛÍÙàÒÈ¢Ý ÌÉ ãÝÒÒÉÑÙ Ñà¡ÈÙÈÑÐ ÑÒ

rotinas e processo de dispensÑ¦§É® 
· £ÑÐâÈÍÈãÑÐ ÌÑÒ ÍÉÊÈÒÒ¯ÝÒ ÌÝ ÍÉÊÈÒÒ§É Ý ÌÝ ÍÉÛâÐÉÙÝ ÌÝ ÈÛ¬ÝÍ¦§É ÞÉÒãÈâÑÙÑÐ Ý ÌÝ

atividades de fármaco³vigilância, de ações de saúde coletiva e educação em saúde; 
· £ÙÑÛÝ¤ÑÐ½ ÍÉÉÐÌÝÛÑÐ½ ÍÉÛâÐÉÙÑÐ½ ÑÛÑÙÈÒÑÐ½ Ñ¢ÑÙÈÑÐ Ý Ý¡ÝÍàâÑÐ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝ ÌÝ ¥âÝÛ¦§É Ñ

Saúde individual e coletiva; 
· ¥ÒÒÝÒÒÉÐÑÐ Ý ãÐÝÒâÑÐ ÒàãÉÐâÝ âËÍÛÈÍÉ ÌÝ æÝÒâ§É ÝÊ ÒÑ¨ÌÝ½ ÐÝæàÙÑÐ ÉÒ ãÐÉÍÝÒÒÉÒ

assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de 
saúde do município, integrando³o 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 docuÊÝÛâÉÒ

sobre legislação e assistência farmacêutica, exarando pareceres, a fim de servir de 
subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, decretos, etc 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Bioquímico 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· �ÝÑÙÈ ÑÐ ÑÛÙÈÒÝÒ ÍÙÚÛÈÍÑÒ½ âÉ¡ÈÍÉÙåæÈÍÑÒ½ ¬ÈÒÈÉßàÚÊÈÍÑÒ½ ªÈÉÙåæÈÍÑÒ½ ÊÈÍÐÉªÈÉÙåæÈÍÑÒ½
moleculares e bromatológicas; 

· Realizar pesquisa sobre estruturas macro e microbiológicas, sobre efeitos de 
ÊÝÌÈÍÑÊÝÛâÉÒ Ý ÉàâÐÑÒ ÒàªÒâ²ÛÍÈÑÒ ÝÊ órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos 
e dos animais..

 

��������� �����©���: 

· äÐÈÝÛâÑÐ Ý ÍÉÛâÐÉÙÑÐ Ñ ãÐÉÌà¦§É ÌÝ µÈâÒ ÌÝÒâÈÛÑÌÉÒ «Ò ÑÛÙÈÒÝÒ ªÈÉßàÚÊÈÍÑÒ½
microbiológicas e sorológicas destinados às análises clínicas, imunológicas e aos bancos 
de sangue. 

· ¥ ãÐÉÌà¦§É ÌÝ ãÐÉÌàâÉÒ ÒÉÐÉÙåæÈÍÉÒ ÌÝÒâÈÛÑÌÉÒ «Ò ÑÛÙÈÒÝÒ ÍÙÚÛÈÍÑÒ½ ªÈÉÙåæÈÍÑÒ½
imunológicas e aos bancos de órgãos.

·  þ¡ÝÍàâÑÐ Ý ÒàãÝÐ¢ÈÒÈÉÛÑÐ ÑÛÙÈÒÝÒ âÉ¡ÈÍÉÙåæÈÍÑÒ ÌÝÒâÈÛÑÌÑÒ « ÈÌÝÛâÈ¬ÈÍÑ¦§É ÌÝ
substâncias entorpecentes e outros tóxicos, com a ¬ÈÛÑÙÈÌÑÌÝ ÌÝ æÑÐÑÛâÈÐ Ñ ßàÑÙÈÌÑÌÝ½ æÐÑà
de pureza e homogeneidade dos alimentos e produtos dietéticos. 

· äÐÈÝÛâÑÐ Ý Ý¡ÝÍàâÑÐ Ñ ÍÉÙÝâÑ ÌÝ ÑÊÉÒâÐÑÒ ÌÝ ÊÑâÝÐÈÑÈÒ ªÈÉÙåæÈÍÉÒ ÌÝÒâÈÛÑÌÉÒ «Ò
análises clínicas, biológicas, análises citológicas e hormonais com o fim de esclarecer o 
diagnóstico clínico. 

· ¥ÒÒÝÒÒÉÐÑÐ ÑàâÉÐÈÌÑÌÝÒ½ ÝÊ ÌÈ¬ÝÐÝÛâÝÒ ÛÚ¢ÝÈÒ½ ãÐÝãÑÐÑÛÌÉ ÈÛ¬ÉÐÊÝÒ Ý ÌÉÍàÊÝÛâÉÒ
sobre legislação e assistência farmacêutica, exarando pareceres, a fim de servir de 
subsídio para a elaboração de ordens de serviço, porâÑÐÈÑÒ½ ÌÝÍÐÝâÉÒ½ ÝâÍº  

· £ÐÉÌà ÈÐ Ý ÐÝÑÙÈ ÑÐ Ñ ÑÛÙÈÒÝ ÌÝ ÒÉÐÉÒ Ý ¢ÑÍÈÛÑÒ ÝÊ æÝÐÑÙ Ý ÌÝ ÉàâÐÉÒ ãÐÉÌàâÉÒ
imunológicos, valendo³ÒÝ ÌÝ ÊËâÉÌÉÒ ÙÑªÉÐÑâÉÐÈÑÈÒ ¶¬ÚÒÈÍÉÒ½ ßàÚÊÈÍÉÒ½ ªÈÉÙåæÈÍÉÒ Ý
imunológicos) para controlar a pureza, qualidade e atividade terapêutiÍÑº  

· Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
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ÛÝÍÝÒÒÈÌÑÌÝÒ ÌÉ ×àÛÈÍÚãÈÉº
· ÔÐÑªÑÙÞÑÐ ÒÝæàÛÌÉ ÛÉÐÊÑÒ âËÍÛÈÍÑÒ ÌÝ ªÈÉÒÒÝæàÐÑÛ¦Ñ½ ßàÑÙÈÌÑÌÝ½ ãÐÉÌàâÈ¢ÈÌÑÌÝ½

higiene e preservação ambiental. 

 
 
 
 
 
 

��������� �� ����� 

������ �� Cargo: Assistente Social 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· £ÐÝÒâÑÐ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ ÒÉÍÈÑÈÒ ÉÐÈÝÛâÑÛÌÉ ÈÛÌÈ¢ÚÌàÉÒ½ ¬ÑÊÚÙÈÑÒ½ ÍÉÊàÛÈÌÑÌÝ Ý ÈÛÒâÈâàÈ¦¯ÝÒ
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 
programas de educação. 

· Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos soÍÈÑÈÒ ÝÊ ÌÈ¬ÝÐÝÛâÝÒ
áreas de atuação profissional (saúde, seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e 
outras). 

��������� �����©���: 

�ÝÑÙÈ ÑÐ Éà ÉÐÈÝÛâÑÐ ÝÒâàÌÉÒ Ý ãÝÒßàÈÒÑÒ ÛÉ ÍÑÊãÉ ÌÑ ÑÒÒÈÒâ°ÛÍÈÑ ÒÉÍÈÑÙ® ãÐÝãÑÐÑÐ
programas de trabalho referenteÒ ÑÉ ÖÝÐ¢È¦É ÖÉÍÈÑÙ®  

�ÝÑÙÈ ÑÐ Ý ÈÛâÝÐãÐÝâÑÐ ãÝÒßàÈÒÑÒ ÒÉÍÈÑÈÒ® ÉÐÈÝÛâÑÐ Ý ÍÉÉÐÌÝÛÑÐ ÉÒ âÐÑªÑÙÞÉÒ ÛÉÒ ÍÑÒÉÒ
de reabilitação profissional; 

þÛÍÑÊÈÛÞÑÐ ãÑÍÈÝÛâÝÒ Ñ ÌÈÒãÝÛÒÐÈÉÒ Ý ÞÉÒãÈâÑÈÒ½ ÑÍÉÊãÑÛÞÑÛÌÉ É âÐÑâÑÊÝÛâÉ Ý Ñ
recuperação dos mesmos a assistindo os familiares; 

£ÙÑÛÝ¤ÑÐ Ý ãÐÉÊÉ¢ÝÐ ÈÛßàËÐÈâÉÒ ÒÉªÐÝ Ñ ÒÈâàÑ¦§É ÒÉÍÈÑÙ ÌÝ ÝÒÍÉÙÑÐÝÒ Ý ÌÝ ÒàÑÒ
famílias; fazer triagem dos casos apresentados ãÑÐÑ ÝÒâàÌÉ Éà ÝÛÍÑÊÈÛÞÑÊÝÛâÉ®  

þÒâàÌÑÐ ÉÒ ÑÛâÝÍÝÌÝÛâÝÒ ÌÑ ¬ÑÊÚÙÈÑ½ ãÑÐâÈÍÈãÑÐ ÌÝ ÝÒâàÌÉ Ý ÌÈÑæÛåÒâÈÍÉ ÌÉÒ ÍÑÒÉÒ Ý
orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado;

Supervisionar o Serviço Social através das agências; orientar nas ÒÝÙÝ¦¯ÝÒ ÒåÍÈÉ-
econômicos para a concessão de auxílios e ou amparo pelos serviços de assistência a 
velhice, a infância abandonada, a cegos etc..

Fazer levantamentos sócio-ÝÍÉÛ¸ÊÈÍÉÒ ÍÉÊ ¢ÈÒâÑÒ Ñ ãÙÑÛÝ¤ÑÊÝÛâÉ ÞÑªÈâÑÍÈÉÛÑÙ ÛÑÒ
comunidades. 

Executar outras aâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÍÉÊãÑâÚ¢ÝÈÒ ÍÉÊ ÑÒ ÝÒãÝÍÈ¬ÈÍÑÌÑÒ½ ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ Ñ
necessidade do Município.

£ÑÐâÈÍÈãÑÐ Ý ÍÉÉÐÌÝÛÑÐ æÐàãÉÒ ÌÝ ÝÒâàÌÉÒ½ ÝßàÈãÝÒ ÊàÙâÈãÐÉ¬ÈÒÒÈÉÛÑÙ Ý
interdisciplinares, associações e eventos relacionados a área de serviço social.

 
��������� �� ����� 

������ �� �����: Educador Físico 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 
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· �ÝÑÙÈ ÑÐ ÉÐÈÝÛâÑ¦¯ÝÒ ÛÑ ÍÉÛÒÝÍà¦§É ÌÉÒ ãÐÉÍÝÒÒÉÒ ÌÝ ÝÌàÍÑ¦§É ¬ÚÒÈÍÑ ¤àÛâÉ
«Ò ¬ÑÈ¡ÑÒ ÝâÐÈÑÒ ÍÉÐÐÝÒãÉÛÌÝÛâÝÒ Ñ ÍÑÌÑ Ñ¦§É®

· Prestar consultoria aos demais profissionais da saúde acerca de sua área, na 
ÐÝÑÙÈ Ñ¦§É ÌÝ ãÐÉ¤ÝâÉÒ ÌÑ ÊàÛÈÍÈãÑÙÈÌÑÌÝ®

· Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar projetos na área de 
ÝÌàÍÑ¦§É ¬ÚÒÈÍÑ ÌÝÛâÐÉ ÌÑ ÒÝÍÐÝâÑÐÈÑ ÌÝ ÒÑ¨ÌÝ®

· Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
 

��������� �����©���: 

· £ÐÉÊÉ¢ÝÐ Ñ¦¯ÝÒ ßàÝ ãÐÉãÈÍÈÝÊ Ñ ÊÝÙÞÉÐÈÑ ÌÑ ßàÑÙÈÌÑÌÝ ÌÝ ¢ÈÌÑ ÌÑ ãÉãàÙÑ¦§É½ Ñ
redução dos agravos e dos danos decorrentes das doenças não³âÐÑÛÒÊÈÒÒÚ¢ÝÈÒ½ ßàÝ
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 ÈÛ¬ÉÐÊÑ¦¯ÝÒ ßàÝ ¢ÈÒÑÊ « ãÐÝ¢ÝÛ¦§É½ Ñ ÊÈÛÈÊÈ Ñ¦§É ÌÉÒ ÐÈÒÍÉÒ Ý « ãÐÉâÝ¦§É

à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;
· ¹ÛÍÝÛâÈ¢ÑÐ Ñ ÍÐÈÑ¦§É ÌÝ ÝÒãÑ¦ÉÒ ÌÝ ÈÛÍÙàÒ§É ÒÉÍÈÑÙ½ ÍÉÊ Ñ¦¯ÝÒ ßàÝ ÑÊãÙÈÝÊ É

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física regular, do 
esporte e lazer, das práticas corporais;

· £ÐÉãÉÐÍÈÉÛÑÐ þÌàÍÑ¦§É £ÝÐÊÑÛÝÛâÝ ÝÊ ¥âÈ¢ÈÌÑÌÝ áÚÒÈÍÑº £ÐâÈÍÑÒ ØÉÐãÉÐÑÈÒ½
nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co³ãÑÐâÈÍÈãÑ¦§É½
acompanhamento supervisionado, ÌÈÒÍàÒÒ§É ÌÝ ÍÑÒÉ Ý ÌÝÊÑÈÒ ÊÝâÉÌÉÙÉæÈÑÒ ÌÑ
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;

· ¥ÐâÈÍàÙÑÐ Ñ¦¯ÝÒ½ ÌÝ ¬ÉÐÊÑ ÈÛâÝæÐÑÌÑ «Ò þÖá½ ÒÉªÐÝ É ÍÉÛ¤àÛâÉ ÌÝ ãÐÈÉÐÈÌÑÌÝÒ ÙÉÍÑÈÒ
em saúde que incluam os diversos setores da administração ã¨ªÙÈÍÑ® 

· ØÉÛâÐÈªàÈÐ ãÑÐÑ Ñ ÑÊãÙÈÑ¦§É Ý Ñ ¢ÑÙÉÐÈ Ñ¦§É ÌÑ àâÈÙÈ Ñ¦§É ÌÉÒ ÝÒãÑ¦ÉÒ ã¨ªÙÈÍÉÒ ÌÝ
convivência como proposta de inclusão social e combate à violência;

· ¹ÌÝÛâÈ¬ÈÍÑÐ ãÐÉ¬ÈÒÒÈÉÛÑÈÒ ÝºÉà ÊÝÊªÐÉÒ ÌÑ ÍÉÊàÛÈÌÑÌÝ ÍÉÊ ãÉâÝÛÍÈÑÙ ãÑÐÑ É
desenvolvimento do trabÑÙÞÉ ÝÊ ãÐâÈÍÑÒ ÍÉÐãÉÐÑÈÒ½ ÝÊ ÍÉÛ¤àÛâÉ ÍÉÊ ÑÒ þÖá® 

· Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ¥ØÖ½ ãÑÐÑ
atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas 
Corporais;

· Supervisionar, de forma ÍÉÊãÑÐâÈÙÞÑÌÑ Ý ãÑÐâÈÍÈãÑâÈ¢Ñ½ ÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÌÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÈÌÑÒ
pelas ESF na comunidade;

· £ÐÉÊÉ¢ÝÐ Ñ¦¯ÝÒ ÙÈæÑÌÑÒ « ¥âÈ¢ÈÌÑÌÝ áÚÒÈÍÑº£ÐâÈÍÑÒ ØÉÐãÉÐÑÈÒ ¤àÛâÉ ÑÉÒ ÌÝÊÑÈÒ
equipamentos públicos presentes no território escolas, creches etc;

· Articular parcerias com oàâÐÉÒ ÒÝâÉÐÝÒ ÌÑ ÐÝÑ ÑÌÒâÐÈâÑ½ ¤àÛâÉ ÍÉÊ ÑÒ þÖá Ý Ñ
população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das 
áreas disponíveis para as práticas corporais; e

· Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/PratÈÍÑÒ
Corporais e sua importância para a saúde da população.

 
��������� �� ����� 

������ �� �����: Fonoaudiólogo 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 
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· £ÐÝÒâÑÐ ÑÒÒÈÒâ°ÛÍÈÑ ÌÝ ¬ÉÛÉÑàÌÈÉÙÉæÈÑº
· Atender clientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-ÒÝ ÌÝ

ãÐÉâÉÍÉÙÉÒ Ý ãÐÉÍÝÌÈÊÝÛâÉÒ ÝÒãÝÍÚ¬ÈÍÉÒ ÌÝ ¬ÉÛÉÑàÌÈÉÙÉæÈÑº  
· äÐÈÝÛâÑÐ ÍÙÈÝÛâÝÒ½ ¬ÑÊÈÙÈÑÐÝÒ® ÌÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÝÐ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÌÝ ãÐÝ¢ÝÛ¦§É½ ãÐÉÊÉ¦§É ÌÑ

saúde e qualidade de vida. 
��������� ���alhada: 

· ¥¢ÑÙÈÑÐ ÑÒ ÌÝ¬ÈÍÈ°ÛÍÈÑÒ ÌÉ ÍÙÈÝÛâÝ½ ÐÝÑÙÈ ÑÛÌÉ Ý¡ÑÊÝÒ ¬ÉÛËâÈÍÉÒ½ ÌÑ ÙÈÛæàÑæÝÊ½
ÑàÌÈÉÊÝâÐÈÑ½ æÐÑ¢Ñ¦§É Ý ÉàâÐÑÒ âËÍÛÈÍÑÒ ãÐåãÐÈÑÒº 

· Encaminhar o cliente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações. 
·  Programar, desenvolver e supervisionar o âÐÝÈÛÑÊÝÛâÉ ÌÝ ¢É ½ ¬ÑÙÑ½ ÙÈÛæàÑæÝÊ½

expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e 
fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento 
¬ÉÛËâÈÍÉ½ ÑàÌÈâÈ¢É½ ÌÝ ÌÈÍ¦§É Ý ÉÐæÑÛÈ Ñ¦§É ÌÉ ãÝÛÒÑÊÝÛâÉ ÝÊ ãÑÙÑ¢Ðas; 

· þÊÈâÈÐ ãÑÐÝÍÝÐ ßàÑÛâÉ ÑÉ ÑãÝÐ¬ÝÈ¦ÉÑÊÝÛâÉ Éà « ãÐÑâÈÍÑªÈÙÈÌÑÌÝ ÌÑ ÐÝÑªÈÙÈâÑ¦§É
fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta,elaborar relatórios. 

· Aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-ÍÈÐ¨ÐæÈÍÉ Ý ÌÝ ÐÝÑªÈÙÈâÑ¦§É ÝÊ »Ô¹º 
·  Aplicar ÉÒ ãÐÉÍÝÌÈÊÝÛâÉÒ ¬ÉÛÉÑàÌÈÉÙåæÈÍÉÒ Ý ÌÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÝÐ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÌÝ ãÐÝ¢ÝÛ¦§É½

ãÐÉÊÉ¦§É ÌÝ ÒÑ¨ÌÝ Ý ßàÑÙÈÌÑÌÝ ÌÝ ¢ÈÌÑ® 
· Executar atividades administrativas em sua área de atuação; 
· Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de atuação; 
· Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
· £ÑÐâÈÍÈãÑÐ½ ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ Ñ ãÉÙÚâÈÍÑ ÈÛâÝÐÛÑ ÌÑ ¹ÛÒâÈâàÈ¦§É½ ÌÝ ãÐÉ¤ÝâÉÒ½ ÍàÐÒÉÒ½ Ý¢ÝÛâÉÒ½

ÍÉÛ¢°ÛÈÉÒ Ý ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÌÝ ÝÛÒÈÛÉ½ ãÝÒßàÈÒÑ Ý Ý¡âÝÛÒ§Éº 
· Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-ÒÝ ÌÝ ÝßàÈãÑÊÝÛâÉÒ Ý

ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÌÝ ÈÛ¬ÉÐÊâÈÍÑº 
· Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Fisioterapeuta 

�������: Secretaria de Saúde 

D9:;58<=2 "/>?584@ 

E Executar métodos e técnicas iWIWSVHOnbWRaIQ RSe a iWLaKWJaJH JH OHR[bHOaO JHIHLXSKXHO H
conservar a capacidade física do paciente após diagnostico;

· jHIHLXSKXHO aVWXWJaJHI JH ~asWKWVaF]S H OHasWKWVaF]S N[LVS RSe Hr[WbH e[KVWbOSiWIIWSLaK
nas diversas áreas assistências;

· Emitir e se responsabilizar pelos laudos; 
· \IIHIISOaO H bOHIVaO I[bSOVH V¼RLWRS JH `HIV]S He Ia_JHQ OH`[KaO SI bOSRHIISI

assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do 
município, integrandoto com outros níveis do sistema. 

· AtHLJHO RKWHLVHI baOa bOHXHLF]SQ ~asWKWVaF]S H OHasWKWVaF]S JH bHIISaI [VWKWhaLJS
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar diagnósticos.

· vOWHLVaO RKWHLVHIQ iaeWKWaOHIQ R[WJaJSOHI H OHIbSLInXHWI H aJSVaO eHJWJaI JH bOHRa[F]S
padrão de sWSIIH`[OaLFa½ 

 

D9:;58<=2 D9.40c434: 

· Atender clientes e analisar os aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

R[KV[OaWI½

E ¾OaFaO bKaLS H bOHbaOaO aesWHLVH VHOabd[VWRSQ WLJWRaO RSLJ[Va VHOabd[VWRaQ bOHIROHXHO H
adaptar atividades

· Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-psicomotor, neuro-músculo-HIr[HK¼VWRaIQ
sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades 
motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardiotb[KeSLaOHI e 
urológicas.

· Estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) normal e cognição. 
· gHHJ[RaO bSIV[Oa JSI RKWHLVHI H bOHIROHXHO ¿OVHIHIQ bO¿VHIHI H aJabVaFGHI H

acompanhar a evolução terapêutica.
· Proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, sensório-eSVSOaIQ

neuromúsculot esqueléticas e locomotoras. 
·  Aplicar procedimentos de habilitação pós-RWO_O`WRSQ JH SLRSKS`WaQ JH p¾ÀQ JH

dermatofuncional, de cárdiotpulmonar, de urologia, de reeducação pré e pós-baOVSQ JH
fisioterapia respiratória e motora½ 

· lLIWLaO V¼RLWRaI JH a[VSLSeWa H WLJHbHLJdLRWa He aVWXWJaJHI JH XWJa JWnOWa Á\zjÂQ JH
autonomia e independência em atividades de vida prática (AVP) de autonomia e independência 
em atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e independência em atividades de vida 
de lazer (AVL).

· PaOVWRWbaO JH Hr[WbHI WLVHOJWIRWbKWLaOHI H e[KVWbOSiWIIWSLaWIQ OHaKWhaLJS aVWXWJaJHI He
conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas 
domiciliares etc.

· Participar, conforme a políVWRa WLVHOLa Ja ÀLIVWV[WF]SQ JH bOSNHVSIQ R[OISIQ HXHLVSIQ
comissões, convênios e programas de ensino.

· PaOVWRWbaOQ RSLiSOeH a bSKfVWRa WLVHOLa Ja ÀLIVWV[WF]SQ JH bOSNHVSIQ R[OISIQ HXHLVSIQ
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.

· Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade. 
· Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
· Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-IH JH Hr[WbaeHLVSI H

programas de informática.
· Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Auditor em Saúde Publica 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

Realizar auditoria sistemática nas unidades de saúde, verificando o cumprimento da 
legislação e das normas inerente a organização, ao funcionamento e a correta aplicação 
dos recursos do SUS½ ÑÍÉÊãÑÛÞÑÛÌÉ Ñ Ý¡ÝÍà¦§É Ý ÌÝÒÝÊãÝÛÞÉ ÌÝ ãÐÉÍÝÌÈÊÝÛâÉ Ý Ñ¦¯ÝÒ
de saúde da rede própria e complementar do município, analisando contrato convênio e 
documentos congêneres. 

��������� �����©���: 

±ÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÝÐ Ñ¦¯ÝÒ ÌÝ ÍÉÛâÐÉÙÝ½ Ñ¢ÑÙÈÑ¦§É Ý ÑàÌÈâÉÐÈÑ ÌÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÐÝÙÑâÈ¢ÑÒ Ñ 
prestação de serviços do Sistema Único de Saúde Ã SUS; 

¥ãÐÝÍÈÑÐ Ñ ÙÝæÑÙÈÌÑÌÝ½ Ñ ÙÝæÈâÈÊÈÌÑÌÝ½ Ñ ÝÍÉÛÉÊÈÍÈÌÑÌÝ Ý Ñ ÐÑ ÉÑªÈÙÈÌÑÌÝÒ ÌÝ
contratos, convênios e documentos congêneres, analisando relatórios gerenciais dos 
Sistemas de Informação em Saúde bem como ÉÒ ÖÈÒâÝÊÑÒ ÌÝ ÜÝÒâ§É áÈÛÑÛÍÝÈÐÑ Ý
Orçamentária vigentes; 

ØÉÛâÐÈªàÈÐ ãÑÐÑ Ñ ÊÝÙÞÉÐÈÑ ãÐÉæÐÝÒÒÈ¢Ñ ÌÑ ÑÒÒÈÒâ°ÛÍÈÑ Ñ ÒÑ¨ÌÝ½ ¬ÉÐÛÝÍÝÛÌÉ ÒàªÒÚÌÈÉÒ
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 
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ÄÅ ÆÇÅÈÉÊÅËÌÍ ÄÇ ÅÎÄÉÏÍÆÉÅÐ ÑÉÒ ÈÍÓÍÔ ÄÅ ÕÎÅÈÉÄÅÄÇ ÄÅ ÅÐÐÉÐÏÖÒÓÉÅ ×ÆÇÐÏÅÄÅ ÅÍÐ ÎÐÎØÆÉÍÐ ÄÍ

Ö»Ö½ ¢ÝÐÈ¬ÈÍÑÛÌÉ ÝÒâÐàâàÐÑ ¬ÚÒÈÍÑ½ ÐÝÍàÐÒÉÒ ÞàÊÑÛÉÒ½ ¬Ùà¡ÉÒ½ ÊÑâÝÐÈÑÈÒ Ý ÈÛÒàÊÉÒ
ÛÝÍÝÒÒÐÈÉÒ ãÑÐÑ ÐÝÑÙÈ Ñ¦§É ÌÝ ãÐÉÍÝÌÈÊÝÛâÉÒ ÛÑÒ àÛÈÌÑÌÝÒ ÌÝ ÒÑ¨ÌÝº

��Ù���Ú������ �� ����� 

��Û������� Ü��� Ù��Ý������� 
a) Idade: Mínima de 21 anos; 
Þß à�Þ��������� Nível Superior com especialização em Auditoria em Saúde Pública; 

Condições de Trabalho:
�ß ������ Carga horária semanal de 40 horas e exclusiva. 
b) Especial: Öà¤ÝÈâÉ Ñ âÐÑªÑÙÞÉ Ý¡âÝÐÛÉ½ ÑâÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÑÉ ã¨ªÙÈÍÉ Ý àÒÉ ÌÝ àÛÈ¬ÉÐÊÝº  

 
��������� �� ����� 

 
��������� �� ����� 

������ �� �����: Técnico em Sistemas de Informação da Saúde 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Gerenciar, alimentar, implantar, monitorar e avaliar os sistemas de informação 
ÝÊ ÒÑ¨ÌÝ ÌÑ ÖÝÍÐÝâÑÐÈÑ ×àÛÈÍÈãÑÙ ÌÝ ÖÑ¨ÌÝº

 

��������� �����©���: 

· äãÝÐÑÐ ÉÒ ÒÈÒâÝÊÑÒ ÌÝ ÈÛ¬ÉÐÊÑ¦§É ÐÝ¬ÝÐÝÛâÝÒ « ÑâÝÛ¦§É ªÒÈÍÑ½ ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ ÛÉÐÊÑÒ
do ×ÈÛÈÒâËÐÈÉ ÌÑ ÖÑ¨ÌÝ® 

· ¥ÙÈÊÝÛâÑÐ ÐÝæàÙÑÐÊÝÛâÝ ÉÒ ªÑÛÍÉÒ ÌÝ ÌÑÌÉÒ ÛÑÍÈÉÛÑÈÒ½ ÑÒÒàÊÈÛÌÉ Ñ
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-£Õ¹á® 
· Alimentar o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc); 
· Alimentar o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA); 
· ¥ÙÈÊÝÛâÑÐ É ØÑÌÑÒâÐÉ ÕÑÍÈÉÛÑÙ ÌÝ þÒâÑªÝÙÝÍÈÊÝÛâÉÒ Ý £ÐÉ¬ÈÒÒÈÉÛÑÈÒ ÌÝ ÖÑ¨ÌÝ

(Cnesá® 
· þ ßàÑÛÌÉ ÍÉàªÝÐ½ ÉÒ ÒÈÒâÝÊÑÒ´ ÖÈÒâÝÊÑ ÌÝ ¹Û¬ÉÐÊÑ¦§É ÏÉÒãÈâÑÙÑÐ ¶Ö¹Ïá Ý ÖÈÒâÝÊÑ

de Informação sobre Mortalidade (SIM);
· Outros sistemas que venham a ser introduzidos; 
· ¥ÒÒàÊÈÐ Ñ ÐÝÒãÉÛÒÑªÈÙÈÌÑÌÝ ãÝÙÑ ÍÉÉÐÌÝÛÑ¦§É Ý Ý¡ÝÍà¦§É ÌÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÌÝ

informação, eduÍÑ¦§É Ý ÍÉÊàÛÈÍÑ¦§É½ ÛÉ ²ÊªÈâÉ ÙÉÍÑÙº 
¥à¡ÈÙÈÑÐ ÛÑ ÝÙÑªÉÐÑ¦§É ÌÉ �ÝÙÑâåÐÈÉ ÌÝ ÜÝÒâ§É ¥ÛàÑÙ½ Ñ ÒÝÐ ÑãÐÝÒÝÛâÑÌÉ Ý

submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

��Ù���Ú������ �� ����� 

��Û������� Ü��� Ù��Ý������� 
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�ß ������ ×ÚÛÈÊÑ ÌÝ ¿¾ ÑÛÉÒ®
Þß Habilitação: Formação em Nível Médio e cÉÛÞÝÍÈÊÝÛâÉÒ ÝÒãÝÍÚ¬ÈÍÉÒ ÛÝÍÝÒÒÐÈÉÒ

para o bom desenvolvimento de suas tarefasâ 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Responsabilidades Comuns a todos os Cargos de Nível Médio e Técnico 

· Executar sob supervisão, atividades técnicas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, visando a integração e manutenção das ações de saúde desenvolvidas nas 
diversas unidade de saúde da SMS; 

· Participar de processos de educação em saúde e de atividades de ações coletivas; 
· Respeitar a regulamentação do respectivo exercício profissional; 
· Humanizar o atendimento ao cidadão assegurando seus direitos e respeitando as 

diversidades. 
 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Técnico em Enfermagem 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· þ¡ÝÐÍÝÐ Ñ ãÐÉ¬ÈÒÒ§É ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ ØåÌÈæÉ ÌÝ ãâÈÍÑ ÌÉ £ÐÉ¬ÈÒÒÈÉÛÑÙ Ý ÐÝæÈÒâÐÉ ÛÉ ØÉÛÒÝÙÞÉ
de Classe. 

��������� �����©���: 

ä åæçèéèêë ìí îïëðèñí òï ïìóïëôêõïô ï êöïìòèôïìöí òï ÷êøèïìöïîù 
• Fazer curativos, aplicar injeções H S[VOSI eHJWRaeHLVSI JH aRSOJS RSe SOWHLVaF]S

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;  
ä úóïöæêë ê øíéïöê òï ôêöïëèêé ÷êëê ïçêôïî òï éêûíëêöüëèí ï ê èìîöëæôïìöêñýí ïô

intervenções cirúrgicas; 
• Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação;  
• Auxiliar nos cuidados "post-morten";  
• Registrar as ocorrências relativas a doentes;  
• Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento;  
ä þëï÷êëêëÿ ïîöïëèéè�êë í ôêöïëèêé èìîöëæôïìöêéÿ êôûèïìöïî ï ï�æè÷êôïìöíîÿ íûïòïøïìòí ê

prescrição; 
• Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; 
• Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 
ä å�æòêë ê öëêìî÷íëöêë òíïìöïî ÷êëê øèëæëõèêîÿ ëïöèëêë ï õæêëòêë ÷ëüöïîïî ï ðïîöæ�ëèí ÷ïîîíêé

do paciente;
• Auxiliar nos socorros de emergência; 
ä �ïîïìðíéðïë êöèðèòêòïî òï ê÷íèí ìêî îêéêî òï øíìîæéöas e de tratamento de pacientes; 
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ä úçïøæöêë öêëïóêî êóèìî ï òï èìöïëïîîï òê ôæìèøè÷êéèòêòïù
ä úçïøæöêë öêëïóêî øíëëïéêöêîÿ ê øëèö�ëèí òí îæ÷ïëèíë èôïòèêöí�

!"E!#%�%#*&') D! #*$+) 

aÂ aSOnOWSm �x ~SOaI IHeaLaWI½  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, sábados, 
domingos e feriados, e a utilização de equipamentos de segurança; 
\VHLJWeHLVS aS b_sKWRSQ sHe RSeS [IS JH [LWiSOeHQ XWa`HLI H iOHr[dLRWa a R[OISI
especializados. 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Exercer a profissão conforme Código de Ética do Profissional e registro no ØÉÛÒÝÙÞÉ
de Classeº 

 

��������� �����©���: 

• ¥à¡ÈÙÈÑÐ ÛÉ ÒÝÐ¢È¦É ÌÝ ÝÛ¬ÝÐÊÑæÝÊ Ý ÌÝ ÙÑªÉÐÑâåÐÈÉ ÌÝ ÑÛÙÈÒÝÒ ÍÙÚÛÈÍÑÒ ÝÊ æÝÐÑÙ® 
� 	
ÇÏÎÅÆ Å ÓÍÈÇÏÅ ÄÇ �ÅÏÇÆÉÅÈ ×ÅÆÅ Ç�Å�ÇÐ ÈÅÍÆÅÏÍÐÈÑÈÒ; 
� �ÇÈÅÆ ×ÇÈÅ ÓÍÒÐÇÆ�ÅËÌÍ ÄÍÐ ÉÒÐÏÆÎ�ÇÒÏÍÐ ÎÏÉÈÉÊÅÄÍÐ�
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ Å
ÉÒÐ Ç ÄÇ ÉÒÏÇÆÇÐÐÇ ÄÅ �ÎÒÉÓÉ×ÅÈÉÄÅÄÇ�
� Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

��Ù���Ú������ �� ����� 

Ñá ÏÉÐÐÈÉ´ ¹Î ÞÉÐÑÒ ÒÝÊÑÛÑÈÒº  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a ÛÉÈâÝ½ ÒªÑÌÉÒ½
domingos e feriados, e a utilização de equipamentos de segurança; 
¥âÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÑÉ ã¨ªÙÈÍÉ½ ªÝÊ ÍÉÊÉ àÒÉ ÌÝ àÛÈ¬ÉÐÊÝ½ ¢ÈÑæÝÛÒ Ý ¬ÐÝßà°ÛÍÈÑ Ñ ÍàÐÒÉÒ
especializados. 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Técnico em Radiologia 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Exercer a profissão conforme Código de Ética do Profissional e registro no CÉÛÒÝÙÞÉ
de Classeº 

 

��������� �����©���: 

• Efetuar exames de radiologia nos pacientes, dosimetria e proteção as ÐÑÌÈÑ¦¯ÝÒ®
radiações ionizantes e seus efeitos biológicos; erros de técnicas radiográficas; técnicas de 
localização para RÑÈÉÒ-X ÍÉÛ¢ÝÛÍÈÉÛÑÙ® ¬ÈÙÊÝÒ ÐÑÌÈÉæÐ¬ÈÍÉÒ® âËÍÛÈÍÑÒ ÌÝ ãÐÉÍÝÒÒÑÊÝÛâÉ
radiográficos; 
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� �ÅÒÏÇÆ ÓÍÒÏÆÍÈÇ ÄÇ ÕÎÅÈÉÄÅÄÇ ÒÍ ÐÇÏÍÆ ÄÇ �ÅÄÉÍÈÉæÈÑ®
� �ÆÇ×ÅÆÅÆ ÅÐ É�Å�ÇÒÐ ÆÅÄÉÍÈ��ÉÓÅÐ 
ÍÆ�ÅÄÅÐ ×ÍÆ �ÇÉÍ ÄÇ ÆÅÉÍ �� ÓÍ� Å 
ÉÒÅÈÉÄÅÄÇ ÄÇ

¬ÉÐÛÝÍÝÐ ÒàªÒÚÌÈÉÒ ãÑÐÑ Ñ ÍÙÑÒÒÝ ÊËÌÈÍÑ®
� �ÆÉÇÒÏÅÆ Ç ÓÍÒÏÆÍÈÅÆ ÅÏÉ�ÉÄÅÄÇÐ ÄÇ ÇÕÎÉ×ÇÐ ÅÎ�ÉÈÉÅÆÇÐ�
� �ÅÆ ×ÅÆÇÓÇÆÇÐ ÐÍÆÇ Å ÓÍ�×ÆÅ ÄÇ �ÅÏÇÆÉÅÉÐ Ç ÇÕÎÉ×Å�ÇÒÏÍÐ ×ÅÆÅ radiologia, fornecendo 
as especificações técnicas necessárias;
� 	
ÇÏÎÅÆ ÓÍÒÏÆÍÈÇ ÄÇ ÕÎÅÈÉÄÅÄÇ ÄÇ �ÅÏ�ÆÉÅÐ ×ÆÉ�ÅÐ� ×ÆÍÄÎÏÍÐ Ç� ÇÈÅÍÆÅËÌÍ Ç ×ÆÍÄÎÏÍÐ

acabados, realizando análise de laboratório, para assegurar³ÒÝ ÌÝ ßàÝ ÉÒ ÊÝÒÊÉÒ
atendem às especificações pÐÉãÉÒâÑÒ® 
� �ÆÇ×ÅÆÅÆ� ÇÐÏÇÆÉÈÉÊÅÆ Í �ÅÏÇÆÉÅÈ ÉÒÐÏÆÎ�ÇÒÏÅÈ� Å�ÉÇÒÏÇÐ Ç ÇÕÎÉ×Å�ÇÒÏÍÐ� ÍÇÄÇÓÇÒÄÍ Å

prescrição; 
� �ÇÈÅÆ ×ÇÈÍ Ç� ÇÐÏÅÆ Ç ÐÇ�ÎÆÅÒËÅ ÄÍÐ ×ÅÓÉÇÒÏÇÐ�
� �ÇÈÅÆ ×ÇÈÅ ÓÍÒÐÇÆ�ÅËÌÍ ÄÍÐ ÉÒÐÏÆÎ�ÇÒÏÍÐ ÎÏÉÈÉÊÅÄÍÐ�
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ Å
ÉÒÐ Ç ÄÇ ÉÒÏÇÆÇÐÐÇ ÄÑ ÊàÛÈÍÈãÑÙÈÌÑÌÝ® 
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ ÓÍÆÆÇÈÅÏÅÐ� Å ÓÆÉÏ�ÆÉÍ ÄÍ ÐÎ×ÇÆÉÍÆ É�ÇÄÉÅÏÍ� 

��Ù���Ú������ �� ����� 

Ñá ÏÉÐÐÈÉ´ »¹ horas semanais.  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a ÛÉÈâÝ½ ÒªÑÌÉÒ½
domingos e feriados, e a utilização de equipamentos de segurança; 
¥âÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÑÉ ã¨ªÙÈÍÉ½ ªÝÊ ÍÉÊÉ àÒÉ ÌÝ àÛÈ¬ÉÐÊÝ½ ¢ÈÑæÝÛÒ Ý ¬ÐÝßà°ÛÍÈÑ Ñ ÍàÐÒÉÒ
especializados. 

 
�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Diretor Geral Hospitalar 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� 

· Dirigir, ad�bsb`onqnk tuqsldqnk meendlsqnk l�lm^oqnk `^tln�b`besqn l q�qubqn qob�bdqdl` l q�Æl`
no âmbito hospitalar; 

· Dirigir, puqsldqnk meendlsqnk mesoneuqnk qsqub`qnk q�qubqn l l�lm^oqn qob�bdqdl dl \ols��e q
Saúde individual e coletiva; 

· Dirigir, a``l``enqn l tnl`oqn `^tenol o�msbme dl ~l`o�e l� `qvdlk nl~^uqn e` tneml``e`
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do 
município, integrando-o com outros níveis do sistema. 
�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Dirigir, puqsldqr e coordenar a área de Recursos Humanos, implantando rotinas e escala dl onq_quwek
esquematizando funções, levantando necessidades propondo contratações, visando sempre que o 
atendimento ao paciente seja de lul�qde tqdn�e o�msbme l w^�qsee 
[bnb~bn l meendlsqr q tqnol qd�bsb`onqob�q l meso�_buk l� mesd^soe me� e^one` tne|b``besqb`k
planejando e executando um orçamento que prevê todas as receitas e despesas dos diversos 
departamentose 
é nl`tes`��lu ten oedq q tarte de compras, serviços de limpeza e alimentação, gerenciando os 
aspectos de receitas e despesas dessas áreas juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde;
Implantan controles para que sempre exista uma efetiva utilização física e financeira dos recurse` de
hospital.
é e nl`tes`��lu tlue _e� dl`l�tlswe de we`tboqu dl`dl q b�tuqsoq��e dl neobsq` dl onq_quwe qo�
os equipamentos necessários ao seu funcionamento.
�`oq_lulml q ub~q��e slml``�nbq lsonl e we`tboqu l e` Àn~�e` ~e�lnsq�lsoqb`k _l� me�ek lsonl e
corpo clínico e os diversos departamentos do hospital.
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TCJTO�¯�O���� �T O����

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� Nível Superior e aptidão para dirigir e ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq
conduzir os subordinados no bom dl`ls�eu�b�lsoe dl `^q` oqnl|q`g 

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagen`k tqnobmbtq��e dl m^n`e`
l`tlmbqub�qde`k mesoqoe mes`oqsol me� e tv_ubmeg

 
 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Coordenador de Vigilância da Saúde 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� 

· Coordenar e administrar as atividades e tarefas relativas à Vigilância Ambiental. 
· Coordenar e administrar as atividades e tarefas relativas à Vigilância Epidemiológica. 
· Coordenar e administrar as atividades e tarefas relativas à Vigilância Sanitária. 
 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Controle ou erradicação de endemias ou zoonoses (dengue, febre amarela, malária, raiva, 
esquistossomose leishmaniose, chagas, escorpionismo, etc.) e outros; participa das ações de 
educação em saúde do serviço de zoonoses dos domicílios e  comunidades; participa junto à equipe 
de saúde da capacitação de recursos humanos, do planejamento e execução das ações de controle 
de vetores do serviço de zoonoses e outras atividades previstas no padrão funcional de cada posto 
de trabalho. Zona Urbana e Rural; desempenhqn e^onq` qob�bdqdl` q|bs` qe mqn~eg  

Ter sob sua responsabilidade as atividades e programas de vigilância epidemiológica no âmbito 
da Secretaria da Saúde, proceder ao controle e a supervisão das atividades e tarefas dos 
profissionais sob sua subordinação bem como fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho, 
prestar esclarecimentos de sua competência ao público solicitante, coordenar reuniões, assinar 
documentos e relatórios emitidos pelo pessoal sob sua coordenação, responsabilizarÄ`l ten `^q
equipe de trabalho, elaborar métodos de en~qsb�q��e l mesoneulg 

Ter sob sua responsabilidade as atividades e programas de vigilância sanitária no âmbito da 
Secretaria da Saúde, proceder ao controle e a supervisão das atividades e tarefas dos profissionais 
sob sua subordinação bem como fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho, prestar 
esclarecimentos de sua competência ao público solicitante, coordenar reuniões, assinar documentos 
e relatórios emitidos pelo pessoal sob sua coordenação, responsabilizarÄ`l ten `^q lB^btl dl
trabalho, elaborar métodos de organização e controle. 

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
Gî �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn
os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas� 

Condições de Trabalho:
Mî �KQMI� Dedicação exclusiva; 
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Gî TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
sebolk de�bs~e` l |lnbqde`k mesoqoe tln�qslsol me� e tv_ubmek �bq~ls`k tqnobmbtq��e dl m^n`e`
l`tlmbqub�qde`k mesoqoe mes`oqsol me� e tv_ubmeg
ì�¢QKL¢KXWMNH LKY�XNH a Lei Complementar Municipal nº. 039/2012 de 06 de Março de 2012) 

 
 
 
 
 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Gerente de Enfermagem Hospitalar 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� 

· Coordenar e administrar as atividades e tarefas relativas à ~lnlsmbq dl ls|ln�q~l�
hospitalar.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

¨uqsldq�lsoek l�lm^��e l q�qubq��e dq q``b`o³smbq dl ls|ln�q~l� P]\��e 

Elaboração de Normas e rotinas de enfermagem; 

Elaboração de procedimentos operacionais padronizados; 

Planejamento das ações técnico-administrativas inerentes ao corpo de enfermagem; 

Participação efetiva da CCIH e demais comissões; 

Planejar, coordenar e avaliar o programa de educação continuada em serviço; 

Assumir a responsabilidade técnica do serviço de enfermagem perante o mes`luwe nl~besqu dl
enfermagem do Mato Grosso;

Interagir com as diretorias e demais gerencias da unidade. 

Garantir a assistência de enfermagem embasada na humanização e na qualidade durante o 
tlnÅede dl |^smbesq�lsoe dq ^sbdqdlg

 

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
Gî �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben sq �nlq dl ls|ln�q~l� l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl
liderança para conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas� 

Condições de TraGMIïH� 
Mî �KQMI� Dedicação exclusiva; 
Gî TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público.  

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Responsabilidades Comuns a todos os Cargos de Nível Médio e Técnico 
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· Executar sob supervisão, atividades técnicas de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, visando a integração e manutenção das ações de saúde desenvolvidas nas 
diversas unidade de saúde da SMS; 

· Participar de processos de educação em saúde e de atividades de ações coletivas; 
· Respeitar a regulamentação do respectivo exercício profissional; 
· Humanizar o atendimento ao cidadão assegurando seus direitos e respeitando as 

diversidades. 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Auxiliar em Enfermagem 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Exercer a profissão conforme Código de Ética do Profissional e ÐÝæÈÒâÐÉ ÛÉ ØÉÛÒÝÙÞÉ
de Classe.

 

��������� �����©���: 

Auxiliar no serviço de enfermagem e executar tarefas no atendimento junto ao público e aos 
pacientes;
� �ÆÇÐÏÅÆ ÐÇÆ�ÉËÍÐ �ÇÆÅÉÐ ÄÇ ÇÒ
ÇÆ�Å�Ç��
§£ÐÝÒâÑÐ É ÑâÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÝÒãÝÍÚ¬ÈÍÉ ÌÝ ÍÉÊãÝâ°ÛÍÈÑ ÝºÉà ¬Ñ ÝÐ É ÝÛÍÑÊÈÛÞÑÊÝÛâÉ
necessário na solução da dificuldade do paciente;
§ØÉÛâÐÉÙÑÐ ÊÑâÝÐÈÑÈÒ½ ÊÝÌÈÍÑÊÝÛâÉÒ Ý ÝßàÈãÑÊÝÛâÉÒ® 
§£ÐÝãÑÐÑÐ ßàÑÌÐÉÒ Ý ÐÝÙÑâåÐÈÉÒ ÒÉªÐÝ ÑâÝÛÌÈÊÝÛâÉÒ ãÐÝÒâÑÌÉÒ® 
§äÐæÑÛÈ ÑÐ Ý ÊÑÛâÝÐ ÑÐßàÈ¢ÉÒ® 
§ØÉÙÑªÉÐÑÐ ÛÑ ÈÊãÙÑÛâÑ¦§É Ý ÑÍÉÊãÑÛÞÑÊÝÛâÉ ÌÝ ãÐÉæÐÑÊÑÒ ÑÒÒÈÒâÝÛÍÈÑÈÒ Ý ÌÝ ÒÑ¨ÌÝ
preventiva;
§ Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação 
recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário;
� �ÆÍÓÇÄÇÆ Å ÓÍÈÇÏÅ ÄÇ ÏÆÅÒÐ�ÉÐÐ�ÇÐ ÐÅÒ�àíneas, efetuado os devidos ÐÝæÈÒâÐÉÒ ÛÉ
prontuário;
� �Î�ÉÈÉÅÆ ÒÅ ÓÍÈÍÓÅËÌÍ ÄÇ ÏÅÈÅÐ Ç Å×ÅÆÇÈ�ÍÐ �ÇÐÐÅÄÍÐ�
� �ÇÐÅÆ Ç �ÇÄÉÆ ×ÅÓÉÇÒÏÇÐ�
� 	
ÇÏÎÅÆ Å ÓÍÈÇÏÅ ÄÇ �ÅÏÇÆÉÅÈ ×ÅÆÅ Ç�Å�Ç ÄÇ ÈÅÍÆÅÏ�ÆÉÍ Ç Å ÉÒÐÏÆÎ�ÇÒÏÅËÌÍ Ç�
intervenções cirúrgicas;
� �Î�ÉÈÉÅÆ ÍÐ ×ÅÓÉÇÒÏÇÐ Ç� ÐÎÅ �É�ÉÇÒÇ ×ÇÐÐÍÅÙ½ ÊÉ¢ÈÊÝÛâÑ¦§É Ý ÑÙÈÊÝÛâÑ¦§É® 
� �ÆÇ×ÅÆÅÆ Ç ÇÐÏÇÆÉÈÉÊÅÆ Í �ÅÏÇÆÉÅÈ Ç ÉÒÐÏÆÎ�ÇÒÏÅÈ� Å�ÉÇÒÏÇÐ Ç ÇÕÎÉ×Å�ÇÒÏÍÐ� ÍÇÄÇÓÇÒÄÍ Å

prescrição;
� �ÇÈÅÆ ×ÇÈÅ ÓÍÒÐÇÆ�ÅËÌÍ ÄÍÐ ÉÒÐÏÆÎ�ÇÒÏÍÐ ÎÏÉÈÉÊÅÄÍÐ�
� �Î�ÉÈÉÅÆ ÒÍÐ ÐÍÓÍÆÆÍÐ ÄÇ Ç�ÇÆ�ÖÒÓÉÅ� ÄÇÐÇÒ�ÍÈ�ÇÆ ÅÏÉ�ÉÄÅÄÇÐ ÄÇ Å×oio nas salas de 
consulta e de tratamento de pacientes;
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ Å
ÉÒÐ Ç ÄÇ ÉÒÏÇÆÇÐÐÇ ÄÅ �ÎÒÉÓÉ×ÅÈÉÄÅÄÇ�
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ ÓÍÆÆÇÈÅÏÅÐ� Å ÓÆÉÏ�ÆÉÍ ÄÍ ÐÎ×ÇÆÉÍÆ É�ÇÄÉÅÏÍ�
� 	�ÇÓÎÏÅÆ� ×ÆÇ�ÇÒÉÆ Ç ÓÍ�×ÈÇ�ÇÒÏÅÆ Í ÏÆÅÅÈ�Í ÄÇ ÐÅ ÄÇ� Ç
ÇÏÎÅÒÄÍ ÍÐ ÄÇ�ÉÄÍÐ 
acompanhamentos de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir 
noções gerais sobre saúde;
� �ÇÅÈÉÊÅÆ ÈÇ�ÅÒÏÅ�ÇÒÏÍÐ ÄÇ ×ÆÍ�ÆÅ�ÅÐ ÄÇ ÐÅ ÄÇ !ÎÒÏÍ " ÓÍ�ÎÒÉÄÅÄÇ� ÅÏÆÅ��Ð ÄÇ �ÉÐÉÏÅÐ
domiciliares e quando necessário, encaminhar os pacientes à unidade de saúde; 
� #ÍÍÆÄÇÒÅÆ Ç ×ÅÆÏÉÓÉ×ÅÆ ÄÇ ÓÅ�×ÅÒ�ÅÐ ÇÄÎÓÅÏÉ�ÅÐ ÐÍÆÇ ÆÅÉ�Å� 
ÇÆÇ Å�ÅÆÇÈÅ� Ó�ÈÇÆÅ�
combate à paralisia e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a 
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ÍÉÊàÛÈÌÑÌÝ ÛÉÒ ãÐÉÍÝÌÈÊÝÛâÉÒ ÛÝÍÝÒÒÐÈÉÒ½ ÑÉ ÍÉÛâÐÉÙÝ ÌÝ ÒÑ¨ÌÝ®
� ×ÈÛÈÒâÐÑÐ ÍàÐÒÉÒ Ý ãÑÙÝÒâÐÑÒ ÒÉªÐÝ ÛÉ¦¯ÝÒ ÌÝ ÞÈæÈÝÛÝ Ý ãÐÈÊÝÈÐÉÒ ÒÉÍÉÐÐÉÒ½ ãÑÐÑ ÊÉâÈ¢ÑÐ É
ÌÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÈÊÝÛâÉ ÌÝ ÑâÈâàÌÝÒ Ý ÞªÈâÉÒ ÒÑÌÈÉÒ ÌÑ ãÉãàÙÑ¦§É®
� �ÆÇÐÏÅÆ ×ÆÉ�ÇÉÆÍÐ ÐÍÓÍÆÆÍÐ� 
ÅÊÇÒÄÍ ÓÎÆÅÏÉ�ÍÐ ÐÉ�×ÈÇÐ� �ÍÉÈÉÊÅË�ÇÐ� Å×ÈÉÓÅÒÄÍ ÉÒ!ÇË�ÇÐ Ç

controlando pressão arterial, para propiciar alívio ao doente e facilitar a cicatrização de 
ferimentos;
� �ÆÉÇÒÏÅÆ ÒÅ ÓÍÈÇÏÅ ÄÇ �ÅÏÇÆÉÅÈ ×ÅÆÅ Ç�Å�ÇÐ� ÐÇ�ÎÉÒÄÍ ÆÍÏÉÒÅ ÇÐÏÅÇÈÇÓÉÄÅ� ×ÅÆÅ ×ÍÐÐÉÉÈÉÏÅÆ
a realização dos mesmos;
� 	
ÇÏÎÅÆ ÅÏÇÒÄÉ�ÇÒÏÍ ÒÍÐ �ÍÐÏÍÐ ÄÇ $Å ÄÇ ÄÍ �ÎÒÈÍÚãÈÉ® 
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ Å
ÉÒÐ Ç ÄÇ ÉÒÏÇÆÇÐÐÇ ÄÅ �ÎÒÉÓÉ×ÅÈÉÄÅÄÇ�
� 	�ÇÓÎÏÅÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ ÓÍÆÆÇÈÅÏÅÐ� Å ÓÆÉÏ�ÆÉÍ ÄÍ ÐÎ×ÇÆÉÍÆ É�ÇÄÉÅÏÍ� 

��Ù���Ú������ �� ����� 

Ñá ÏÉÐÐÈÉ´ ¹Î ÞÉÐÑÒ ÒÝÊÑÛÑÈÒº  
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços a noite, sábados, 
domingos e feriados, e a utilização de equipamentos de segurança; 
¥âÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÑÉ ã¨ªÙÈÍÉ½ ªÝÊ ÍÉÊÉ àÒÉ ÌÝ àÛÈ¬ÉÐÊÝ½ ¢ÈÑæÝÛÒ Ý ¬ÐÝßà°ÛÍÈÑ Ñ ÍàÐÒÉÒ
especializados. 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Agente de Saúde Ambiental (Endemias) 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· þ¡ÝÐÍÝÐ Ñ ãÐÉ¬ÈÒÒ§É ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ ÌÝâÝÐÊÈÛÑ¦§É ÌÉ ØåÌÈæÉ ÌÝ ÖÑ¨ÌÝ ¥ÊªÈÝÛâÑÙ Ý ÑÈÛÌÑ
demanda esforços físicos braçais. 

 

��������� Detalhada: 

· ±ÝÒÝÛ¢ÉÙ¢ÝÐ Ñ¦¯ÝÒ ßàÝ ãÐÉãÉÐÍÈÉÛÑÊ É ÍÉÛÞÝÍÈÊÝÛâÉ Ý Ñ ÌÝâÝÍ¦§É ÌÝ ßàÑÙßàÝÐ
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que ãÉÒÒÑ ÈÛâÝÐ¬ÝÐir 
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 âÑÊªËÊ na qualidade do ar e do solo (meio-ambiente)½ Ý ÌÉÒ ÐÈÒÍÉÒ
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. 
· þÒÒÝ ÍÑÐæÉ Ý¡ÈæÝ ÝÒ¬ÉÐ¦ÉÒ ¬ÚÒÈÍÉÒ½ ãÑÐÑ Ñ ÐÝÊÉ¦§É ÌÝ ÝÛâàÙÞÉÒ Ý Ñ¬ÈÛÒ ßàÝ ÒÝ¤ÑÊ

necessários o ÑâÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÈÊÝÌÈÑâÉ® 
· ØÑÐÐÝæÑÐ ªÉÊªÑÒ ÍÉÒâÑÈÒ ãÑÐÑ Ñ ÑãÙÈÍÑ¦§É ÌÝ ãÐÉÌàâÉÒ ßàÚÊÈÍÉÒ ÝÊ ÙÉÍÑÈÒ ÉÛÌÝ

haja a necessidade desta aplicação. 

 

��Ù���Ú������ �� ����� 
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Ñá ÏÉÐÐÈÉ´ ¹Î ÞÉÐÑÒ ÒÝÊÑÛÑÈÒº
ªá þÒãÝÍÈÑÙ´ ä Ý¡ÝÐÍÚÍÈÉ ÌÉ ÍÑÐæÉ ãÉÌÝÐ Ý¡ÈæÈÐ Ñ ãÐÝÒâÑ¦§É ÌÝ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ Ñ ÛÉÈâÝ½ ÒªÑÌÉÒ½
ÌÉÊÈÛæÉÒ Ý ¬ÝÐÈÑÌÉÒ½ Ý Ñ àâÈÙÈ Ñ¦§É ÌÝ ÝßàÈãÑÊÝÛâÉÒ ÌÝ ÒÝæàÐÑÛ¦Ñ®
¥âÝÛÌÈÊÝÛâÉ ÑÉ ã¨ªÙÈÍÉ½ ªÝÊ ÍÉÊÉ àÒÉ ÌÝ àÛÈ¬ÉÐÊÝ½ ¢ÈÑæÝÛÒ Ý ¬ÐÝßà°ÛÍÈÑ Ñ ÍàÐÒÉÒ
especializados. 

��������� �� ����� (Reeditado pela Lei Complementar nº 085/2016) 

������ �� �����: Agente Comunitário de Saúde 

�������: Secretaria Municipal de Saúde 

��������� ����%����� Visitar as famílias cadastradas e promover a integração entre o 
Serviço de Saúde e as famílias das comunidades urbanas e rurais do município. 

  
��������� �����©���:  
 
Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade e os 
serviços de saúde; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde; 
identificar situações de risco individual e coletivo; promover a educação para a conquista da 
saúde; acompanhar e encaminhar pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; 
notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetuar o 
cadastramento das famílias da comunidade; estimular a participação comunitária; analisar, 
com os demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher 
formulários dos sistemas de informações pertinentes ao Programa de Saúde da Família; 
atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das ações de saneamento básico e 
melhoria do meio ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, 
prioritariamente até os 05 (cinco) anos de idade, e gestantes; incentivar a vacinação; 
estimular o aleitamento materno; executar o controle de doenças diarréicas; prevenir 
doenças respiratóriaÒ® ãÐÝÒâÑÐ ÉÐÈÝÛâÑ¦¯ÝÒ ÒÉªÐÝ ÍàÈÌÑÌÉÒ ÌÝ ÞÈæÈÝÛÝ® �� �������� ��
surtos e epidemias, executar em conjunto com o agente de endemias e outras ações 
de manejo integrado de vetores, de acordo com a decisão da gestão municipal, 
executar tarefas afins. 
 

��Ù���Ú������ �� ����� 

· Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
 
 
 
 
 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Auxiliar de Consultório Odontológico 

�������: Secretaria de Saúde 

· Descrição Sintética: Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades de 
apoio no consultório odontológico; RÝÑÙÈ ÑÐ ÉÒ ãÐÉÍÝÌÈÊÝÛâÉÒ ãÐÝ¢ÈÒâÉÒ ÝÊ ÈÛÒâÐà¦¯ÝÒ
técnicas específicas, realizar a esterilização de materiais e instrumentos. 
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��������� �����©���:  
• ØÉÛÞÝÍÝÐ Ñ ¬ÈÒÈÉÙÉæÈÑ ÌÑ ÊÑÒâÈæÑ¦§É Ý ÌÝæÙàâÈ¦§Éº  
� �ÇÓÍÒ�ÇÓÉ�ÇÒÏÍ ÄÅ ÄÇÒÏÉËÌÍ ×ÇÆ�ÅÒÇÒÏÇ Ç ÏÇ�×ÍÆØÆÉÅ ÅÏÆÅ��Ð ÄÅ ÆÇ×ÆÇÐÇÒÏÅËÌÍ �ÆØ
ÉÓÅ Ç

numérica. 
� #ÅÆÅÓÏÇÆ&ÐÏÉÓÅÐ �ÇÆÅÉÐ Ç ÉÄÅÄÇ ÄÇ ÉÆÆÎ×ËÌÍ ÄÇÒÏØÆÉÅ�
� �ÇÉÍÐ ÄÇ ×ÆÍÏÇËÌÍ ÄÇ ÉÒ
ÇÓËÌÍ ÒÅ ×ÆØÏÉÓÅ ÍÄÍÒÏÍÈ��ÉÓÅ�
� �ÇÉÍÐ ÄÇ ÓÍÒÏÅ�ÉÒÅËÌÍ ÄÇ �Ç×ÅÏÉÏÇ� �'�$� ÏÎÇÆÓÎÈÍÐÇ� Ð&
ÉÈÉÐ Ç �ÇÆ×ÇÐ�
� (ÍÆ�ÅËÌÍ Ç ÓÍÈÍÒÉÊÅËÌÍ ÄÅ ×ÈÅÓÅ ÅÓÏÇÆÉÅÒÅ�
� )É�ÉÇÒÇ ÎÓÅÈ* É�×ÍÆÏ+ÒÓÉÅ� ÄÇ
ÉÒÉËÌÍ Ç Ï�ÓÒÉÓÅÐ�
� �ÍÇÒËÅ ×ÇÆÉÍÄÍÒÏÅÈ* Çtiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, 
terapêutica básica e manutenção. 
� #ØÆÉÇ ÄÇÒÏÅÈ* ÇÏÉÍÈÍ�ÉÅ� ÓÈÅÐÐÉ
ÉÓÅËÌÍ� ÓÅÆÅÓÏÇÆ&ÐÏÉÓÅÐ ÓÈ&ÒÉÓÅÐ� Ç×ÉÄÇ�ÉÍÈÍ�ÉÅ� ÏÇÆÅ×ÖÎÏÉÓÅ
básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de æÐàãÉÒ ÌÝ ÐÈÒÍÉº  
� ,ÐÍ ÄÇ 
ÈÎÍÆÇÏÍÐ ÓÍ�Í�ÇÄÉÓÅ�ÇÒÏÍ Ç� ÐÎÅÐ �ÅÆÉÅÄÅÐ 
ÍÆ�ÅÐ Ç ÏÍ�ÉÓÍÈÍ�ÉÅ�
� #ÍÒ�ÇÓÉ�ÇÒÏÍ ÄÍ 
ÎÒÓÉÍÒÅ�ÇÒÏÍ Ç �ÅÒÎÏÇÒËÌÍ ÄÍ ÇÕÎÉ×Å�ÇÒÏÍ ÍÄÍÒÏÍÈ��ÉÓÍ�
� 	�ÇÆÓÇÆ ÏÅÆÇ
ÅÐ Å
ÉÒÐ ÍÎ ÕÎÇ ÐÇ!Å� ÄÇÏÇÆ�ÉÒÅÄÅÐ ×ÍÆ ÐÇÎÐ ÐÎ×ÇÆÉÍÆÇÐ�

 

��Ù���Ú������ �� ����� 

������ Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Assessor Administrativo Hospitalar 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM: Assessorar, planejar, coordenar, avaliar e promover a execução de todas as 
atividades administrativas da unidade hospitalar, orientando, controlando e avaliando resultados, 
para assegurar o desenvolvimento da assistência hospitalang 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua 
unidade, baseandoÄ`l se` e_dlob�e` q `lnl� qumqs�qde`k l sq db`tesb_bubdqdl dl nlm^n`e` w^�qse`
e materiais, para definir prioridades rotinas; Participar da elaboração da política administrativa da 
organização, fornecendo informações, sugestões, a fim de contribuir para a definição de objetivos; 
Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e 
problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor 
desempenho dos trabalhos; Avaliar o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável 
pelas diversas unidades, para detectar falhas e propor modificações; Elaborar relatórios sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, informando o superior imediato para uma 
avaliação da política de governo e de saúde; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 
TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

Gî Habilitação: �Å�lu r�dbe l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�
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Mî �KQMI� [ldbmq��e l�mu^`b�qe

Gî TL¤K¢RMI� Sujeito a serviço externo, o exercícbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público.  

 
 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Assessor Executivo da Saúde 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM: Assessorar, planejar, coordenar, avaliar e promover a execução de todas as 
atividades das unidades assistências e gerenciamento, orientando, controlando e avaliando 
resultados, para assegurar o desls�eu�b�lsoe dq teuÅobmq dl ~e�lnse l dl `qvdlg 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua 
unidade, baseandoÄ`l se` e_dlob�e` q `lnl� qumqs�qde`k l sq db`tesb_bubdqdl dl nlm^n`e` w^�qse`
e materiais, para definir prioridades rotinas; Participar da elaboração da política administrativa da 
organização, fornecendo informações, sugestões, a fim de contribuir para a definição de objetivos; 
Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e 
problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor 
desempenho dos trabalhos; Avaliar o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável 
pelas diversas unidades, para detectar falhas e propor modificações; Elaborar relatórios sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, informando o superior imediato para uma 
avaliação da política de governo e de saúde; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 
TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

Gî Habilitação: �Å�lu r�dbe l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

Mî �KQMI� Dedicação exclusiva; 

Gî TL¤K¢RMI� Sujeito a serviço externo, o exercícbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público.  

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Diretor Administrativo da Saúde 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM: Dirigir, planejar, coordenar, avaliar e promover a execução de todas as 
atividades administrativas das unidades assistências e gerenciamento, orientando, controlando e 
avaliando resuuoqde`k tqnq q``l~^nqn e dl`ls�eu�b�lsoe dq teuÅobmq dl ~e�lnse l dl `qvdlg 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua 
unidade, baseandoÄ`l se` e_dlob�e` q `lnl� qumqs�qde`k l sq db`tesb_bubdqdl dl nlm^n`e` w^�qse`
e materiais, para definir prioridades rotinas; Participar da elaboração da política administrativa da 
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en~qsb�q��ek |enslmlsde bs|en�q�Æl`k `^~l`oÆl`k q |b� dl mesonb_^bn tqnq q dl|bsb��e dl e_dlob�e`e
{esoneuqn e dl`ls�eu�b�lsoe de` tne~nq�q`k enblsoqsde e` l�lm^oenl` sq `eu^��e dl dv�bdq` l
tne_ul�q`k oe�qsde dlmb`Æl` e^ `^~lnbsde l`o^de` tlnobslsol`k tqnq te``b_buboqn �luwen
dl`l�tlswe de` onq_quwe`e \�qubqn e nl`^uoqde de` tne~nq�q`k mes`^uoqsde e tl``equ nl`tes`��lu
tluq` db�ln`q` ^sbdqdl`k tqnq dlolmoqn |quwq` l tneten �edb|bmq�Æl`e �uq_enqn nluqoÀnbe` `e_nl e
dl`ls�eu�b�lsoe de` `ln�b�e` l e` nl`^uoqde` qobs~bde`k bs|en�qsde e `^tlnben b�ldbqoe tqnq ^�q
q�qubq��e dq teuÅobmq dl ~e�lnse l dl `qvdle ��lm^oqn oqnl|q` q|bs` l dl bsolnl``l dq �^sbmbtqubdqdlg

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

Gî Habilitação: �Å�lu r�dbe l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

Mî �KQMI� Dedicação exclusiva; 

Gî TL¤K¢RMI� Sujeito a serviço externo, o exercícbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público.  

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Gerente do Sistema de Informação hospitalar 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� 

· Gerenciar, alimentar, implantar, monitorar e avaliar o sistema de informação hospitalar 
dq ]lmnloqnbq r^sbmbtqu dl ]qvdlg

 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

· Operar o sistema de informação we`tboquqnk mes|en�l sen�q` de rbsb`o�nbe dq ]qvdl l
Secretaria Municipal de Saúde;

· Alimentar o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA); 
· Alimentar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde (Cnes); 
· Alimentar o Sistema de Informação Hospitalar (SIH) ; 
· Outros sistemas que venham a ser introduzidos; 
· \``^�bn q nl`tes`q_bubdqdl tluq meendlsq��e l l�lm^��e dq` qob�bdqdl` dl bs|en�q��ek

educação e comunicação, no âmbito local.

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
Gî �MGRIRWM ¡H� �Å�lu r�dbe l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas� 

Condições de Trabalho:
Mî �KQMI� Dedicação exclusiva; 
Gî TL¤K¢RMI� Sujeito a ser�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

l`tlmbqub�qde`k mesoqoe mes`oqsol me� e tv_ubmeg

 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH Cargo: Gerente de Apoio a Gestão e Serviços Hospitalares 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H CRXWWR¢M� ��lm^oqn q` qonb_^b�Æl` de mqn~e dl �lnlsol dl \tebe q �l`o�e l
Serviços Hospitalares visando a promoção de ações de apoio que garantam o pleno funcionamento 
da unidade hospitalar durante o seu período de funcionamento e subsidiando toda a equipe técnica,  
administrativa e operacional. 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM:  

\tebe qe ~lnlsmbq�lsoe de `ln�b�e dl s^onb��e l dblo�obmqe 

Gerenciamento do serviço de higienização e limpeza hospitalar;  

Apoio ao gerenciamento de resíduos do serviço da saúde; 

Gerenciamento do serviço de segurança; 

Apoio ao gerenciamento administrativo; 

Apoio as comissões da unidade hospitalar; 

Desenvolvimento a outras ações inerentes a função. 

 

 

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
Gî �MGRIRWM ¡H� �Å�lu r�dbe l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas� 

Condições de Trabalho:
Mî �KQMI� Dedicação exclusiva; 
Gî TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²

sebolk de�bs~e` l |lnbqde`k tqnobmbtq��e dl m^n`e` l`tlmbqub�qde`g 

 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Gerente de Suporte Profilático e Terapêutico Hospitalar 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� 

· �lqub�qn oqnl|q` l`tlmÅ|bmq` dl dl`ls�eu�b�lsoek tned^��ek db`tls`q��ek mesoneulk
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica hospitalar. 
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�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM�

· Desenvolver ati�bdqdl` sq` �nlq` de` �ldbmq�lsoe` l mennluqoq`k dl`dl q tqdnesb�q��ek
passado pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem controle de qualidade e 
distribuição;

· ]^tln�b`besqn q` qob�bdqdl` dl`ls�eu�bdq` se `loen bsmu^`b�l de tl``equ q^�bubqn q` neobsq` l
processo de dispensação;

· ¨qnobmbtqn dq` me�b``Æl`k dq me�b``�e dl mesoneul dl bs|lm��e we`tboquqn l dl qob�bdqdl` dl
fármacoÄvigilância; 

· Planejar, coordenar, contneuqnk qsqub`qnk q�qubqn l l�lm^oqn qob�bdqdl` nluqmbesqdq` qe
suporte profilático e terapêutico hospitalar;

· \``l``enqn q^oenbdqdl`k l� db|lnlsol` sÅ�lb`k tnltqnqsde bs|en�l` l dem^�lsoe` `e_nl
legislação e assistência farmacêutica, exarando pareceres, a fim de servir de subsídio para a 

elaboração de ordens de serviço, portarias, decretos, etc; 
TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�lB^b`boe` tqnq ¨ne�b�lsoe- 

Mî �NMNK� Mínima de 18 anos; 

b) Habilitação: �Å�lu `^tlnben sq �nlq dl |qn��mbq l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe
de liderança para conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Dedicação exclusiva; 

b) Especial: Sujeito a serviço externo, o exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
`ln�b�e` ² sebolk de�bs~e` l |lnbqde`k mesoqoe tln�qslsol me� e tv_ubmek �bq~ls`k tqnobmbtq��e dl
cursos especializados, contato constante com o público.  

 
D!"#$%&') D! #*$+) 

,-./02 32 #4562: Assessor Administrativo  

U783439: Secretaria de Saúde 

D9:;58<=2 "/>?584@ 

E \JeWLWIVOaOQ bKaLHNaOQ RSSOJHLaOQ HYHR[VaOQ I[bHOXWIWSLaO H aXaKWaO aVWXWJaJHI H aFGHI JH
enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema;

· Planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de AtençãS a ^a_JH
individual e coletiva.

D9:;58<=2 D9.40c434: 

E lYHR[VaO aI aVOWs[WFGHI JS RaO`S JH aIIHIISOQ RSLV[JS aI eaWI RSebKHYaI H r[H HYWNae
maior conhecimento da pasta ou do assunto.  Trabalhos que envolvam a interpretação e 
aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material; Examinar processos; redigir pareceres e 
informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, 
relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser 
adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e 
conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; 
fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos 
datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem;  Controlar 
rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento. Revisa e confere a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

HeWII]S JH RaOVaI JH abOHIHLVaF]SQ RHOVWJGHIQ JHRKaOaFGHI H JSIIWdI½ {SLVOSKa bOSRHIIS JH
aJeWII]S½ {SLVOSKa IWIVHea JH VOHWLaeHLVS½ zHOWiWRa H bOSXWJHLRWa aI RSLJWFGHI baOa a
OHaKWhaF]S JH HXHLVSI½ raLV¼e RaJaIVOS H RSLVOSKa sHLHifRWSI H XaLVa`HLI SiHOHRWJaI bHKa
POHiHWV[Oa \[YWKWae La OHaKWhaF]S JH HIV[JSI OHiHOHLVHI a RaO`SI H IaKnOWSI½ {SLVOSKae RSLVOaVSI
H bOHIVaFGHI JH IHOXWFSQ JSR[eHLVSI JS aOr[WXS `HOaK H sHLI baVOWeSLWaWI Ja POHiHWV[Oa½
^[bHOXWIWSLa IHOXWFSI JH OHbOS`OaiWa½{SLVOSKa H HKasSOa OHKaV¿OWSI H a iOSVa JH XHfR[KSI Ja
POHiHWV[Oa H KSRaJSI½ \LaKWIa SOFaeHLVS JH XHfR[KSI aRWJHLVaJSI½ HiHV[a HIV[JSI r[H
JHVHOeWLHe S eSeHLVS JH OHLSXaF]S Ja iOSVa½ POSXWJHLRWa KWRWVaF]S baOa RSLIHOVS JH XHfR[KSI½
\LaKWIa OHr[WIWFGHI JH eaVHOWaWI½ uH`SRWa bOHFS H RSLJWFGHI JH iSOLHRWeHLVS JH eaVHOWaWI S[
IHOXWFSI½ {SLVOSKae RSLVOaVaFGHI JH WLXHIVWeHLVSIQ bOHFSI bOaVWRaJSI H WLRHLVWXSI iWIRaWI½
ÀLIbHRWSLa eaVHOWaWI JH I[bOWeHLVS a[VSenVWRS H RSebOaI bOS`OaeaJaI½ liHV[a RSLRWKWaF]S H
RSLIWIVdLRWa JH WLXHLVnOWSI½ leWVH JSR[eHLVaFGHI RSLVOaV[aWI H HJWVaWI½ {SLI[KVa bOHFSI LS
eHORaJS H HKasSOa eabaI RSebaOaVWXSI½ \LaKWIa H HeWVH RSLRK[IWXS ISsOH RSebOaI½ liHVWXaO
RSebOaI½{SLVOSKaO HYVOaVSI saLRnOWSIQ JaJSI iWLaLRHWOSIQ JSR[eHLVSI WLHOHLVHI H aOOHRaJaF]S
saLRnOWaQ a[VSOWhaF]S JH ba`aeHLVSIQ Ra[FGHIQ aJWaLVaeHLVSI H VOaLIiHOdLRWaI JH L[eHOnOWSIQ
HeWIIGHI JH R~Hr[HIQ RSLVOaVSI JH WLXHIVWeHLVSIQ RSLVaI saLRnOWaI½ {aKR[Ka H bOHHLR~He
iSOe[KnOWSI baOa a[VS OHRSK~WeHLVSIQ KH`aWI½ \LaKWIa H ROWVWRaQ OHKaV¿OWSI JH a[VS iWLaLRHWOSIQ
SOJHLI JH IHOXWFSQ RaJaIVOS½ qah RnKR[KSI JH JWXWJHLJSI½ lYHR[VaO VaOHiaI aiWLI H JH WLVHOHIIH
da municipalidade. 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Responsabilidades Comuns a todos os Cargos de Nível Fundamental 

· Executar sob supervisão, as atividades necessárias ao atendimento das funções, 
visando a integração e manutenção das ações de saúde desenvolvidas nas diversas 
unidade de saúde da SMS; 

· Participar de processos de educação em saúde e de atividades de ações coletivas; 
· Respeitar a regulamentação do respectivo exercício profissional; 
· Humanizar o atendimento ao cidadão assegurando seus direitos e respeitando as 

diversidades. 
 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Agente Comunitário de Saúde 

�������: Secretaria de Saúde 

· Descrição Sintética: Visitar as famílias cadastradas e promover a integração entre 
o Serviço de Saúde e as famílias das comunidades urbanas e rurais do município. 

  
��������� �����©���:  
Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade e os 
serviços de saúde; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde; 
identificar situações de risco individual e coletivo; promover a educação para a conquista da 
saúde; acompanhar e encaminhar pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; 
notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetuar o 
cadastramento das famílias da comunidade; estimular a participação comunitária; analisar, 
com os demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher 
formulários ÌÉÒ ÒÈÒâÝÊÑÒ ÌÝ ÈÛ¬ÉÐÊÑ¦¯ÝÒ ãÝÐâÈÛÝÛâÝÒ ÑÉ £ÐÉæÐÑÊÑ ÌÝ ÖÑ¨ÌÝ ÌÑ áÑÊÚÙÈÑ®
atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das ações de saneamento básico e 
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ÊÝÙÞÉÐÈÑ ÌÉ ÊÝÈÉ ÑÊªÈÝÛâÝ® ÑÍÉÊãÑÛÞÑÐ ÑÒ ÍÉÛÌÈ¦¯ÝÒ ÌÝ ÒÑ¨ÌÝ ÌÑÒ ÍÐÈÑÛ¦ÑÒ½
ãÐÈÉÐÈâÑÐÈÑÊÝÛâÝ ÑâË ÉÒ ÎÂ ¶ÍÈÛÍÉá ÑÛÉÒ ÌÝ ÈÌÑÌÝ½ Ý æÝÒâÑÛâÝÒ® ÈÛÍÝÛâÈ¢ÑÐ Ñ ¢ÑÍÈÛÑ¦§É®
ÝÒâÈÊàÙÑÐ É ÑÙÝÈâÑÊÝÛâÉ ÊÑâÝÐÛÉ® Ý¡ÝÍàâÑÐ É ÍÉÛâÐÉÙÝ ÌÝ ÌÉÝÛ¦ÑÒ ÌÈÑÐÐËÈÍÑÒ® ãÐÝ¢ÝÛÈÐ
ÌÉÝÛ¦ÑÒ ÐÝÒãÈÐÑâåÐÈÑÒ® ãÐÝÒâÑÐ ÉÐÈÝÛâÑ¦¯ÝÒ ÒÉªÐÝ ÍàÈÌÑÌÉÒ ÌÝ ÞÈæÈÝÛÝ® Ý¡ÝÍàâÑÐ âÑÐÝ¬ÑÒ
Ñ¬ÈÛÒº
 

��Ù���Ú������ �� ����� 

������ Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Agente de Conservação e Manutenção 

�������: Secretaria de Saúde 

· Descrição Sintética: Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades de 
apoio no consultório odontológico; Realizar os procedimentos previstos em instruções 
técnicas específicas, realizar a esterilização de materiais e instrumentos.

  
��scrição Detalhada:  

· LÈÊãÑÐ ÑÒ ÌÝãÝÛÌ°ÛÍÈÑÒ ÌÉÒ ÌÝãÑÐâÑÊÝÛâÉÒ½ ¢ÑÐÐÝÐ Ý ÝÛÍÝÐÑÐ ãÈÒÉÒ½ ãÑÐÝÌÝÒ½
janelas e móveis, utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar a higiene;  

· Zelar e conservar a limpeza, varrendo ou lavando quando necessário; 
· þ¬ÝâàÑÐ ÍÉÙÝâÑ ÌÝ ÐÝÒÚÌàÉÒ½ ÙÈ¡ÉÒ½ æÑÙÞÑÌÑÒ Ý ÌÝÊÑÈÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ ÐÝÙÑÍÈÉÛÑÌÑÒ «

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 coÛÒÝÐ¢Ñ¦§É ÌÝ ãÐËÌÈÉÒ

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 daÒ ¬ÝÐÐÑÊÝÛâÑÒ Ý
instrumentos de trabalho;

· Carregar, descarregar e auxiliar no transporte de materiais; 
· Remover restos de árvores, jardins e terras; 
· þ¬ÝâàÑÐ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ Û§É ßàÑÙÈ¬ÈÍÑÌÉÒ ÝÊ æÑÙÝÐÈÑÒ Ý ÉªÐÑÒ½ ÍÑãÈÛÑÐ Ý ÐÉ¦ÑÐ½ ÑªÐÈÐ ¢ÑÙÑÒ® 
· 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. 

��Ù���Ú������ �� ����� 

������ Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
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��������� �� ����� 

������ �� �����: Condutor de Veículo 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� ����%����� Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em 
geral de uso na Secretaria de Saúde.

  
��������� �����©���: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 

passageiros e cargas; Recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada de trabalho, comunicando qualquer defeito porventura existente; Manter os veículos 
em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela 
conservação do veículo que lhe fora entregue; Encarregar³ÒÝ ÌÉ âÐÑÛÒãÉÐâÝ Ý ÝÛâÐÝæÑ ÌÝ
correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver excessos que 
prejudiquem o veículo, Ñ ÍÑÐæÑ Éà Ñ ÒÝæàÐÑÛ¦Ñ ÌÉÒ ãÑÒÒÑæÝÈÐÉÒ® £ÐÉÊÉ¢ÝÐ É
abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a lubrificação 
quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a 
calibração dos pneus; Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. Exercer 
tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.

��Ù���Ú������ �� ����� 

������ Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Cozinheira/Copeira 

�������: Secretaria de Saúde 

· Descrição Sintética: Efetuar o cozimento dos alimentos para oferecer aos 
pacientes e demais usuários; manter a limpeza do local que seja determinado, em especial 
as instalações; manter em ordem o local de trabalho, bem como outros serviços que a 
estes sejam correlatos.

  
��������� �����©���:  

· þ¡ÝÍàâÑÐ ÉÒ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ ßàÝ ÒÝ¤ÑÊ ÌÝâÝÐÊÈÛÑÌÉÒ ãÝÙÉÒ ÒàãÝÐÈÉÐÝÒ½ ãÐÈÊÑÛÌÉ ãÝÙÑ
ordem no local de trabalho, mantendo a higiene na elaboração dos alimentos, cafés e chás, 
e demais refeições, atender os cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as 
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ÈÛ¬ÉÐÊÑ¦¯ÝÒ ÒÉÙÈÍÈâÑÌÑÒ ÍÉÊ ÝÌàÍÑ¦§É½ ÝÛÍÑÊÈÛÞÑÛÌÉ ãÑÐÑ ßàÝÊ ãÉÒÒÑ ÊÝÙÞÉÐ ÑâÝÛÌ°³ÙÉÒº
þ¡ÝÍàâÑÐ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ ÌÝ ÙÈÊãÝ Ñ ÛÑ àÛÈÌÑÌÝ ÌÝ âÐÑªÑÙÞÉ½ ÍÉÛ¬ÉÐÊÝ ÌÝâÝÐÊÈÛÑ¦§É ÒàãÝÐÈÉÐ½
 ÝÙÑÛÌÉ ãÝÙÉ ªÝÊ ã¨ªÙÈÍÉ½ ÐÝãÑÐÑÛÌÉ ÉÒ àâÝÛÒÚÙÈÉÒ ÒÝÊãÐÝ ßàÝ ÝÒâÝÒ ¢ÝÛÞÑÊ Ñ ÛÝÍÝÒÒÈâÑÐ
ÌÝ ÐÝãÑÐÉÒ ãÑÐÑ ÒÝÐÝÊ àâÈÙÈ ÑÌÉÒ ÛÑÒ âÑÐÝ¬ÑÒ ÌÈÐÈÑÒ ÌÉÒ ÒÝÐ¢ÈÌÉÐÝÒº £ÐÉÍÝÌÝÐ Ñ ÙÈÊãÝ Ñ Ý
Ý¬ÝâàÑÐ ÒÝÐ¢È¦ÉÒ ÝÊ æÝÐÑÙ½ ÍÉÙÝâÑÐ ÙÈ¡É½ ¢ÑÐÐÝÐ½ ÙÑ¢ÑÐ Ý ÐÝÊÉ¢ÝÐ É ÙÈ¡É Ý ÌÝâÐÈâÉÒ ÌÑÒ
ÌÝãÝÛÌ°ÛÍÈÑÒº £ÐÉÍÝÌÝÐ Ñ ÙÈÊãÝ Ñ ÌÉÒ ÙÉÍÑÈÒ ÌÝ âÐÑªÑÙÞÉº �ÝÒãÉÛÒÑªÈÙÈ ÑÐ³ÒÝ ãÝÙÑ 
manutenção e conservação dos equipamentos utilizados.  

��Ù���Ú������ �� ����� 

������ Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Vigia 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� ����%����� Executar trabalhos externos e serviços de vigilância e de guarda 
de bens e materiais ou próprios públicos; manter a limpeza do local que seja determinado 
para a elaboração das atividades, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros 
serviços que a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio na conservação do bem 
público entre outros.

  
��������� �����©���: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, 

responsabilizar³ÒÝ ãÝÙÑ ÊÑÛàâÝÛ¦§É Ý ÍÉÛÒÝÐ¢Ñ¦§É ÌÉ ÝßàÈãÑÊÝÛâÉ àâÈÙÈ ÑÌÉº þ¡ÝÐÍÝÐ
serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Atender os cidadãos que 
se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas com educação, 
enÍÑÊÈÛÞÑÛÌÉ ãÑÐÑ ßàÝÊ ãÉÒÒÑ ÊÝÙÞÉÐ ÑâÝÛÌ°-los. þ¡ÝÐÍÝÐ ¢ÈæÈÙ²ÛÍÈÑ ÝÊ ÙÉÍÑÈÒ
previamente determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 
providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, 
jardins, materiais sob sua guarda etc.. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos 
pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações 
do ingresso. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente 
fechadas quando do encerramento do expediente. Investigar quaisquer condições anormais 
que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao 
imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. 
Acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções. Exercer 
tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.

��Ù���Ú������ �� ����� 

������ Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
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DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - 
COORDENAÇÃO 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Coordenador da Central de regulação 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· ØÉÉÐÌÝÛÑÐ Ý ÑÌÊÈÛÈÒâÐÑÐ ÑÒ ÑâÈ¢ÈÌÑÌÝÒ Ý âÑÐÝ¬ÑÒ ÐÝÙÑâÈ¢ÑÒ « ØÝÛâÐÑÙ ÌÝ �ÝæàÙÑ¦§Éº 

· Descrição: Organizar o acesso dos usuários do SUS às consultas e 
exames/procedimentos especializados a fim de garantir um atendimento integral, 
humanizado e equânime. Conhecer a demanda por serviços de saúde e disponibilizar, de 
forma ordenada, a oferta existente. Obedecer à diretriz da regionalização, que prioriza a 
proximidade do local de atendimento à residência do usuário e a hierarquização do 
atendimento de acordo com o grau de complexidade exigido pelo problema de saúde do 
usuárioº 

��Ù���Ú������ �� ����� 

��Û������� Ü��� Ù��Ý������� 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
Þß à�Þ��������� ÕÚ¢ÝÙ ×ËÌÈÉ Ý ÑãâÈÌ§É ãÑÐÑ æÝÐÝÛÍÈÑÐ Ñ ãÑÒâÑ Ý ÝÒãÚÐÈâÉ ÌÝ ÙÈÌÝÐÑÛ¦Ñ ãÑÐÑ
conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefasâ 

Condições de Trabalho:
�ß ������ Dedicação exclusiva; 
Þß ��Ü������ Öà¤ÝÈâÉ Ñ ÒÝÐ¢È¦É Ý¡âÝÐÛÉ½ É Ý¡ÝÐÍÚÍÈÉ ÌÉ ÍÑÐæÉ ãÉÌÝÐ Ý¡ÈæÈÐ Ñ ãÐÝÒâÑ¦§É ÌÝ
serviços à noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, 
participação de cursos especializados, contato constante com o público.  

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Ouvidor do SUS 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

· Ouvir os usuários do Sistema Único de Saúde, em seus anseios e/ou 
ÐÝÍÙÑÊÑ¦¯ÝÒ® 
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· �ÝÑÙÈ ÑÐ ÉÐÈÝÛâÑ¦¯ÝÒ ÛÑ ÍÉÛÒÝÍà¦§É ÌÉÒ ãÐÉÍÝÒÒÉÒ ãÉÐ ãÑÐâÝ ÌÉÒ àÒàÐÈÉÒ ÌÉ
Ö»Ö®

· Atender aos usuários do SUS com cortesia e presteza aos seus anseios e 
ÐÝÍÙÑÊÑ¦¯ÝÒ®

· Levar ao conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde e do chefe do Poder 
þ¡ÝÍàâÈ¢É ÉÒ ãÉÛâÉÒ ÍÐÚâÈÍÉÒ ÌÝ ÐÝÍÙÑÊÑ¦¯ÝÒ ÌÉÒ àÒàÐÈÉÒ®

· Prestar informações aos demais profissionais da saúde acerca de sua área, 
ÛÑ ÐÝÑÙÈ Ñ¦§É ÌÑÒ ÉÈâÈ¢ÑÒ ÌÑ ãÉãàÙÑ¦§É Ý ÌÉÒ àÒàÐÈÉÒ ÌÉ Ö»Ö®

· Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar o montante e os tipos de 
ÐÝÍÙÑÊÑ¦¯ÝÒ½ ÉÒ ãÉÛâÉÒ ¬ÑÙÞÉÒ½ ÒÝæàÛÌÉ ÑÒ ÐÝÍÙÑÊÑ¦¯ÝÒ Ý ÌÝÛ¨ÛÍÈÑÒ®

· Retornar ao usuário reclamante a solução da problemática por ele 
ßàÝÒâÈÉÛÑÌÑ®

 

D9:;58<=2 D9.40c434: 

ÀLVHObOHVaO SI JaJSI JH RaJa aVHLJWeHLVS baOa bOSbSO a eSJWiWRaF]S JH aK`[LI IHOXWFSIk 
Contribuir na formulação de políticas públicas eficazes aos usuários do SUS; 
Auxiliar no re-bKaLHNaeHLVS JS bOSRHIIS JH VOasaK~S Ja nOHa HLXSKXWJa bOSeSXHLJS [ea

reflexão no profissional envolvido na situação;
ÀLVOSJ[hWO a XSh JS [I[nOWS JS ^p^ LS RSLVHYVS Ja aJeWLWIVOaF]S b_sKWRa Ja Ia_JH JS

município, constituindo, desta forma, o controle soRWaK La aJeWLWIVOaF]S Ja Ia_JHk 
^HO iHOOaeHLVa LS bOSRHIIS JH `HIV]S XWIaLJS } JHIRHLVOaKWhaF]S aJeWLWIVOaVWXa H

possibilidade de desenvolver a democracia no interior dos trabalhos da saúde.

!"E!#%�%#*&') D! #*$+) 

$9./8:8.2: /454 E5208>97.2@ 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Habilitação: Formação de Nível Médio. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Dedicação exclusiva; 
b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - 
COORDENAÇÃO 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Assessor de Saúde NASF 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária:

· [bnb~bnk qd�bsb`onqnk tuqsldqnk meendlsqnk l�lm^oqnk `^tln�b`besqn l q�qubqn qob�bdqdl` l q�Æl`
no âmbito hospitalar;

· [bnb~bnk tuqsldqnk meendlsqnk mesoneuqnk qsqub`qnk q�qubqn l l�lm^oqn qob�bdqdl dl \ols��e q
Saúde individual e coletiva;

· [bnb~bnk q``l``enqn l tnl`oqn `^tenol o�msbme dl ~l`o�e l� `qvdlk nl~^uqn e` tneml``e`
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do 
município, integrando-o com outros níveis do sistema. 
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�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Direcionar atividades que visem o melhoramento da saúde oferecida aos munícipes. Promover 
ações que tornem efetiva a prestação dos serviços na área da saúde os equipamentos necessários 
ao seu funcionamento.
�`oq_lulml q ub~q��e slml``�nbq lsonl e we`tboqu l e` Àn~�e` ~e�lnsq�lsoqb`k _l� me�ek lsonl e
corpo clínico e os diversos departamentos do hospital.

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben l qtobd�e tqnq dbnb~bn l ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq
conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤ecial: ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 
 

�TCO����� �T CARGO 

TEW�IH NH OMQYH: Diretor da Frota Municipal 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Dirigir, planejar, coordenar, controlar e orientar as frotas de veículos escolares. 

 
�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Dirigir, planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades dos veículos pertencentes 
à Secretaria Municipal de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de 
Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, 
registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria 
anormais que ocorram com o veículo durante o uso.

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� Ter aptidão para dirigir e gerenciar a pasta l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 
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�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Diretor da Vigilância Ambiental 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Vistoriar denúncias; Aplicar multas e/ou compensações em infrações; Participar de campanhas 
relacionadas ao meio ambiente promovidas no município; Fiscalizar através das ações preventivas, 
onde são realizadas vistorias programadas para levantamento de dados e informações necessárias. 
Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade e^ B^l `ldq� dloln�bsqdq` ten `l^`
superiores.

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �ln qtobd�e tqnq dbnb~bn l ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq mesd^�bn e`
subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Enfermaria 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Assistir a população de um modo geral, medicandoÄe` mes|en�l enblsoq��e tne|b``besqug \olsdln
emergências e prestar primeiros socorros. Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades 
assistenciais, dirigidas à comunidade na área de saúde e programas sociais. Coordenar e auxiliar a 
execução de projetos específicos nas áreas de saúde e promoção social. Elaborar levantamentos e 
dados para estudo e identificação de problemas de saúde e sociais na comunidade. Orientar grupos 
específicos de pessoas face a tne_ul�q` dl `qvdlk wb~blsl l wq_boq��ek tuqsldq�lsoe |q�bubqn l
outros. Participar de campanhas preventivas e/ou de vacinação. Elaborar mapas, boletins e 
similares. Elaborar relatórios, anotações em fichas apropriadas os resultados obtidos. Ministrar 
cursos de primeiros socorros. Supervisionar as atividades de planejamento ou execução referentes à 
sua área de atuação. Executar outras atividades compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as 
especificadas, conforme as necessidades do Município e determisq��e `^tlnbeng 

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 
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q� �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben l qtobd�e tqnq dbnb~bn l ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq
mesd^�bn e` `^_endbsqde` se _e� dl`ls�eu�b�lsoe dl `^q` oqnl|q`g

OHXNR CKL NK TQMGMIïH� 

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
�TCO����� �T O���� 

Título do Cargo: Chefe de Odontologia 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Compreender atribuição e prestar assistência odontológica em postos de saúde, escolas, creches e 
noutros locais públicos, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública. 
Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, 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 edesoe-qd�bsb`onqob�q`k l�q�bsqsde q mq�bdqdl _^mqu l e` dlsol`k q |b� dl
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 de baixa renda. Participar da elaboração de planos de fiscalização 
sanitária. Executar outras tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou conforme necessidade 
do Município e determinação superior

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben l qtobd�e tqnq dbnb~bn l ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq
conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Fisioterapia 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
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l�bdq� �qben meswlmb�lsoe dq tq`oq e^ de q``^soeg

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Compreender atribuição e prestar assistência na unidade, bem como planejar, realizar e avaliar 
programas de saúde pública. Executar tratamentos de reabilitação em pacientes com deficiência 
física e/ou mental, empregando técnicas adequadas e de reeducação, para obter o máximo de 
recuperação.

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben l qtobd�e tqnq dbnb~bn l ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq
conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Radiologia 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

Descrição Sumária: Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Efetuar exames de radiologia nos pacientes, dosimetria e proteção as radiações; radiações 
ionizantes e seus efeitos biológicos; erros de técnicas radiográficas; técnicas de localização para 
RaiosÄX convencional; filmes radiográficos; técnicas de processamento radiográficos; 
1 rqsoln mesoneul dl B^qubdqdl se `loen dl �qdbeue~bqe 
1 23456363 67 896:4;7 36<8=>?:8@67 A=396<67 5=3 948= <4 368= BF @=9 6 A8;6>8<6<4 <4 A=3;4@43
subsídios para a classe médica;
1 G384;H63 4 @=;H3=>63 6H8I8<6<47 <4 4JK8547 6KM8>86347N
1 O63 5634@4347 7=Q3e a compra de materiais e equipamentos para radiologia, fornecendo as 
especificações técnicas necessárias;
1 SA4HK63 @=;H3=>4 <4 JK6>8<6<4 <4 96HT3867 538967F 53=<KH=7 49 4>6Q=36UV= 4 53=<KH=7 6@6Q6<=7F
realizando análise de laboratório, para assegurarÄse dl B^l e` �l`�e` qolsdl� ²` l`tlmb|bmq�Æl`
propostas;
1 23456363F 47H438>8W63 = 96H4386> 8;7H3K94;H6>F 69Q84;H47 4 4JK85694;H=7F =Q4<4@4;<= 6 5347@38UV=N  
• Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes;
1 Y4>63 54>6 @=;743I6UV= <=7 8;7H3K94;H=7 ^obub�qde`e 
1 SM4@KH63 H634A67 6A8;7 4 <4 8;H434774 <6 9K;8@856>8<6<4N
1 SM4@KH63 H634A67 @=334>6H67F 6 @38HT38= <= 7K5438=3 894<86H=Z

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �Å�lu ]^tlnben l qtobd�e tqnq dbnb~bn l ~lnlsmbqn q tq`oq l l`tÅnboe dl ubdlnqs�q tqnq
conduzir os subordinados no bom desenvolvimento de suas tarefas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� Sujeito a serviço externo, o exercícbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Técnico de Enfermagem 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento dl tqmblsol`g [l qmende me� q slml``bdqdl |q�ln
curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação recebida, verificar sinais 
vitais e registrar no prontuário; Proceder a coleta para informações sangüíneas, 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; 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. 

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� Nível técnico e aptidão para gerenciar a pasta e liderança para conduzir os 
`^_endbsqde` se _e� dl`ls�eu�b�lsoe dl `^q` oqnl|q`g

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� Sujeito a serviço externo, o exercício do cargo poderá exigbn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Vigilância Ambiental 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

Elaborar e supervisionar as atividades da unidade, fiscalizar à tnl`ln�q��e l l�tqs`�e dl �nlq`
florestais. �b`oenbqn dlsvsmbq`e \tubmqn �^uoq` l±e^ me�tls`q�Æl` l� bs|nq�Æl`e ¨qnobmbtqn dl
campanhas relacionadas ao meio ambiente promovidas no município; Fiscalizar através das ações 
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tnl�lsob�q`k esdl `�e nlqub�qdq` �b`oenbq` tne~nq�qdq` tqnq ul�qsoq�lsoe dl dqde` l bs|en�q�Æl`
slml``�nbq`g ��lm^oqn oqnl|q` q|bs` l dl bsolnl``l dq �^sbmbtqubdqdl e^ B^l `ldq� dloln�bsqdq` ten
seus superiores.

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� Nível Médbe l qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l mesd^�bn e` `^_endbsqde` se _e�
desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` à 
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Cozinha 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 
 
Orientar e supervisionar a preparação das refeições, temperando os alimentos, refogando-os, 
assandoÄos, cozendo-os, fritando-os ou tratando-e` dl e^one �edek tqnq qolsdln q` l�b~³smbq` dl
cardápios e pedidos; Responsabilizar pelo total preparo e cozimento do alimento cumprindo as 
receitas, a programação e horários préÄestabelecidos; Preparar e servir as refeiçõl`k uqsmwl` l
sobremesas quando necessário; Responsabilizar pela arrumação do freezer, da geladeira e da 
dispensa; Controlar o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e estado dos que são sujeitos 
a deterioração, para providenciar as reposições necessárias; Cuidar da limpeza e conservação da 
cozinha, material e de utensílios utilizados, para garantir sua boa apresentação e higiene; Executar 
tarefas afins. 
TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �ln qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l mesd^�bn e` `^_endbsqde` se _e�
desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` à 
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Limpeza 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do assunto.
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�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM�

}nblsoqn l `^tln�b`besqn e` onq_quwe` l�olnse`k dl`dl B^l s�e l�bdq� l`tlmbqub�q��ek ub�tl�q de
uemqu B^l `ldq dloln�bsqdek �qsoln l� endl� e uemqu dl onq_quwek _l� me�e e^one` B^l q l`ol`
`ldq� mennluqoe`k tnl`oqn `ln�b�e` dl qtebe sq mes`ln�q��e de _l� tv_ubme l e^one`g ��lm^oqn e`
`ln�b�e` B^l `ldq� dloln�bsqde` tlue` `^tlnbenl`k tnb�qsde tluq endl� se uemqu dl onq_quwek
�qsolsde q l`o�obmq l qtnl`lsoq��e de uemquk qolsdln qe` mbdqd�e` B^l `l dbnb~bnl� ²` `^q`
tl``eq`k tnl`oqsde q` bs|en�q�Æl` `eubmboqdq` me� ld^mq��ek lsmq�bswqsde tqnq B^l� te``q
�luwen qolsd³Älo. Executar serviços de limpeza, con|en�l dloln�bsq��e `^tlnbenk �luqsde tlue _l�
público, reparando os utensílios sempre que estes venham a necessitar de reparos para serem 
utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Fazer mudanças. Efetuar serviços em geral como: 
coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos dos prédios municipais. Proceder a limpeza dos 
locais de trabalho. Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas 
em geral. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais. Auxiliar em serviços 
de abastecimento, lavagem e manutenção de equipamentos. Manejar instrumentos e ferramentas, 
executar serviços de jardim. Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; Executar faxinas em 
geral nos bens públicos. ResponsabilizarÄ`l tluq �qs^ols��e l mes`ln�q��e de lB^btq�lsoe
utilizado. Realizar nesdq dl bs`tl��e l� bsoln�que` |b�qde`k qdeoqsde tne�bdlsmbq` olsdlsol` q l�boqn
roubo, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc. Verificar 
se q` tenoq` l dqsluq` l dl�qb` �bq` dl qml``ek l`o�e dl�bdq�lsol |lmwqdq` B^qsde de
encerramento do expediente. Responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao 
imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada. Exercer 
tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.

TCJTO�¯�O���� �T O���� 

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �ln qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l mesd^�bn e` `^_endbsqde` se _e�
desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH� 

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` ²
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contqoe mes`oqsol me� e tv_ubmeg  

 
 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Chefe de Vigia 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� Executar As atribuições do cargo de Chefia, contudo as mais complexas e que 
exijam maior conhecimento da pasta ou do q``^soeg 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 
 
Executar trabalhos externos, desde que não exijam especialização, manter a ordem da guarda do 
patrimônio público e o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar 
serviços de apoio na conservação do bem público e outros. Executar e` `ln�b�e` B^l `ldq�
determinados pelos superiores,  responsabilizarÄ`l tluq �qs^ols��e l mes`ln�q��e de lB^btq�lsoe
utilizado. Proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas correlatas. 
Exercer serviços de vigia e guarda de bes` tv_ubme` l oqnl|q` mennluqoq`g ��lnmln �b~bu�smbq l�
locais previamente determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando 
providencias tendentes a evitar roubo, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 
materiais sob sua guarda, etc. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de 
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qml``e `e_ `^q �b~bu�smbqk �lnb|bmqsde B^qsde slml``�nbek q` q^oenb�q�Æl` de bs~nl``eg �lnb|bmqn `l
q` tenoq` l dqsluq` l dl�qb` �bq` dl qml``ek l`o�e dl�bdq�lsol |lmwqdq` B^qsde de lsmlnnq�lsoe
de l�tldblsolg ¦s�l`obn B^qb`B^ln mesdb�Æl` qsen�qb` B^l olswq e_`ln�qdek nl`tesdln q` mwq�qdq`
olul|tsbmq` l qseoqn nlmqde`g �l�qn qe b�ldbqoe meswlmb�lsoe dq` q^oenbdqdl` me�tlolsol`
B^quB^ln bnnl~^uqnbdqdl �lnb|bmqdqg \me�tqswqn |^smbes�nbe`k B^qsde slml``�nbek se l�lnmÅmbe dl
suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.

ESPECIFICAÇÃO DE CARGO

�KR�RLRWHL ¤MQM JQH£RFKXWH� 

a) �MGRIRWM ¡H� �ln qtobd�e tqnq ~lnlsmbqn q tq`oq l mesd^�bn e` `^_endbsqde` se _e�
desenvolvimento de suas tarefas.

OHXNR CKL NK TQMGMIïH�

q� �KQMI� Dedicação exclusiva; 

_� TL¤K¢RMI� ]^dlboe q `ln�b�e l�olnsek e l�lnmÅmbe de mqn~e tedln� l�b~bn q tnl`oq��e dl `ln�b�e` à 
noite, domingos e feriados, contato permanente com o público, viagens, participação de cursos 
especializados, contato constante com o público. 

 
 

��������� �� ����� 

������ �� �����: Fiscal Sanitário 

�������: Secretaria de Saúde 

��������� �������� 

[ \������� � ��	c��]�� �	 ���������	 � ����	 
��� 
��������^
��	�������
ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de 
locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da 
legislação ambiental e sanitária; promover educação sanitária e ambiental. 

��������� �����©���: 

[ _�	c�lizar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços, excetuando-
	� �	 �	�����c�p����	 c�p��c���	� _�	c��]�� 
�	c���	 �� �	� c������ ��	������
���	 c�p�` �	 �� c���	� c�ndomínios, escolas associações, '��h�	� p��h�	 �
c��.c����	� ��	c��]�� �	 c�����f�	 	����-���	 ��	 ��	����f�	 
������	 �� -.��	
� �	.���	� ��	c��]�� b����� g ��.����]���� ��	 c�����f�	 	����-���	 ��	
�.��f�	 �� -.�� � �	.��� g ���� 
���c�� fiscalizar �	�����c�p����	 ��
	������	� ���	 c�p�` ���������	� 	�f�	 �� ���]�� c�	�	 �� ���'��
estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação e congêneres, 
asilos, creches e similares; fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis 
� c��gêneres, clubes recreativos e similares,  ���������	 � 	�p����	� �.c�c��	
funerárias, velórios, necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às 
b��	�f�	 '�.�c��c�-sanitárias; ��	c��]�� �	�����c�p����	 b�� c�p��c���]�p �
��	������p .c����	 ��p���ícios, bebidas e águas minerais; ��	c��]��
�	�����c�p����	 b�� �����b��p �^�� p���
��p .c����	 ��p���)c��	 �
����	�p ������	 � águas minerais; ��c�p��'�� 
��� ��-�	� ����������
��p����	 � �����	 
������	 
��� ���	 �� c������� �
������� ��p����	�
mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação 
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	����-��� ��.����� ������� ���������� �� 
������	� �p���.��	 � �b��
�p����	
�p ��	�c���� c�p � �.�	���� 	����-��� ��.����� ������� ���������� 
��c�� ��
���� �� �	�����c�p���� ��	calizado; �i
���� ����	 �� ����p����� �� �����������
de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as 

��������	 b�� '� ����p ���.���	 
�� �.�	���� �	
�c)��c�� �i�c���� �^��

����c�
�� �� ��f�	 �� p�.�j�c�� �����-��� �p ����cula��� ������ c�p �	 ��
p�.�j�c��� k
���p��a.�c� � l������ g ������ ��c����� �	 �������	 g ����� ��
Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente; fazer cumprir a 
�.�	���� 	����-��� ������� �	����� � p���c�
� �p ��.��� �i��c�� � 
���� ��
polícia do Município na área de saúde pública; 

 
��������� �� ����� 

�m�no6 q6  P�46: Coordenador de Vigilância Sanitária 

�suqPqv: Secretaria de Saúde 

Dvwx�uyz6 �n{3�uP| 

[ \������� � c�������� �	 ��f�	 �� -��� �� ��.�j�c�� 	����-���� ���	 c�p�`
expedição de alvarás, atuação em estabelecimentos comerciais, coletas de água 
para análise; licenciamento, fiscalização e apreensão de veículos de transporte de 
gêneros alimentícios; atuar junto à blitz sanitárias, dentre outras atividades. 
Dvwx�uyz6 Dv�Po}PqP: 

l��ar juntamente com uma equipe técnica específica junto à farmácias, laboratórios, 
����	����	 ���p�cc���c�	� c��	��a���	 ph��c�	 � ������a.�c�	� ��	c��]���� ��

�	�����c�p����	 b�� �����c�p 	������	 �p ���� ~� c����	 �� �p�	���	 �� .c����	

��p���)c��	� c�p
���c�� g	 �����f�	 ��c��c�	-c����)��c�	 � ��p���	�������	 b�����

	��c������ ��	
����� 
������ a�.�� �p
��.���� � c�p
��p���� ����.�� ��	 ������	

c�������	 �� c��.�� emitir relatórios periódicos; r�
��	����� � ��c������� 
������
a�.��	 c�p
������	 � que sejam relacionados a autorização de 
�i�p�	� ��	������� ����	 �	 ��f�	 �� �c���� c�p �	 �����p����f�	 ��

��c������� M���c�
� �� ����� � �� M��� lp������/ 
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                  ANEXO – XVI 

Quadro do Grupo Funcional dos Cargos de 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS 
����"�" V�% !��%�" 

�l�-01 �/������ 
DA!-02 ��(����� 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Biomédico 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� Atuar em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas atividades 
complementares de diagnósticos; interpretar e desenvolver exames laboratoriais clínicos e 
análises ambientais, bem como planejáÄlos e gerenciá-ue`e l�lnmln q``l``enq�lsoe e^ 
responsabilidade técnica no âmbito de sua competêncbqg 

�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: : realizar coletas e análises de amostras biológicas, exames de citologia 
esfoliativak qs�ub`l` |Å`bme-B^Å�bmq` l �bmne_beuÀ~bmq` tqnq e �lbe q�_blsolk qs�ub`l` dl
alimentos, análise de água e efluentes; produzir e analisar bioderivados; vistoriar, peritar, 
avaliar e elaborar laudos ou pareceres relativos ao âmbito de sua competência; preparar 
amostras; atuar em banco de sangue; realizar exames por imagem e procedimentos de 
radioterapia; produzir vacinas, biofármacos e reagentes; efetuar circulação extracorpórea 
assistida; realizar atividades e exames dentro de padrões de qualidade e normas de 
segurança; comunicarÄ`l me� tqmblsol`k lB^btl` dl `qvdl l me�^sbdqdle tqnobmbtqn dl
equipes multidisciplinares; planejar e elaborar programas de controle ambiental no âmbito de 
sua competência; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. P¦smu^bsde tluq �lb {e�tul�lsoqn s�g hy�±ihxf� 

�TCO����� �T O���� 

TEW�IH NH OMQYH: Auxiliar de Laboratório 

�XRNMNK: Secretaria de Saúde 

�KL¢QR ¡H C�FDQRM� 

· Desenvolver atividades auxiliares de laboratório de acordo com as �nlq` l`tlmÅ|bmq`g 
 
�KL¢QR ¡H �KWMIïMNM: 

- \olsdln e` tqmblsol`k nlml_lsde l meuloqsde �qolnbqu tqnq qs�ub`lk bdlsob|bmqsde-e` qonq��`
de rótulos apropriados, visando facilitar a realização dos exames clínicose ��lm^oqn nl~b`one`
das coletas realizadas em pacientes, classificar, ordenar, fracionar e distribuir amostras para 
análisee Preparar, quando necessário, frascos para coleta de material; ¨nltqnqn `eu^�Æl` B^l
serão utilizadas na execução dos examese Verifimqn e` qtqnluwe`k lB^btq�lsoe` l `^tnb�lsoe`k
quanto ao seu perfeito funcionamento e limpeza, relatando possíveis problemas 
verificadosg(Incluindo pela Lei Complementar nº. 073/2014) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103  www.paranaita.mt.gov.br/ 

�l� ��� �/������

�l� - 04 �/������ 
�l� - 05 �/������ 
�l� - 06 �/�11��� 
�l� - 07 �/�1���� 
�l� - 08 �/������ 
�l� - 09 1/������ 
�l� -10 1/������ 
�l� -11 1/1����� 
�l� -12 ������ 
�l� - 13 �/������ 
�l� - 14 �/������ 
�l� - 15 �/������ 
�l� - 16 �/������ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 
Em, 15 de janeiro de 2013. 

(Reeditado pela Lei Municipal nº 896/2016, 15 de janeiro de 2016). 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 

 

 


