
EDITAL Nº 025/2019 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019

 O Prefeito Municipal de Candelária, no uso de suas atribuições, torna pública a 
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 1.1 E A SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO 
ANEXO I DO EDITAL Nº 022/2019 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
002/2019, em razão da necessidade de inclusão da Portaria nº 809/19, de 03 de setembro de 
2019, que altera a composição da Comissão de Processo Seletivo Simplificado; e, de alteração 
dos requisitos para provimento das funções temporárias de TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO 
SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192/RS e CONDUTOR DO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192/RS, diante da 
necessidade de observância aos critérios estabelecidos na Nota Técnica nº 07 (revisada em Maio 
de 2018) da Central de Regulação das Urgências/SAMU do Complexo Regulador Estadual da 
Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e na Portaria GM/MS nº 2048, de 5 de 
novembro de 2002, da Comissão Intergestores Tripartite do Gabinete do Ministro do Ministério 
da Saúde, respectivamente.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O item 1.1 do Edital nº 022/2019 de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta 
por três servidores, designados através da Portaria n° 718, de 14 de agosto de 2019, com 
alteração dada pela Portaria nº 809/19, de 03 de setembro de 2019.”
1.2 O Anexo I deste Edital passa a substituir integralmente o Anexo I do Edital nº 022/2019 de 
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019, em razão da alteração promovida nos requisitos 
para provimento das funções temporárias de TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192/RS e CONDUTOR DO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192/RS, alicerçada na necessidade de 
observância aos critérios estabelecidos na Nota Técnica nº 07 (revisada em Maio de 2018) da 
Central de Regulação das Urgências/SAMU do Complexo Regulador Estadual da Secretaria da 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e na Portaria GM/MS nº 2048, de 5 de novembro de 
2002, da Comissão Intergestores Tripartite do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde.
1.3 As demais condições, datas e informações do Edital nº 022/2019 de Processo Seletivo 
Simplificado nº 002/2019 permanecem inalteradas e em pleno vigor.
1.4 O presente edital será publicado integralmente no painel de publicações oficiais da 
Prefeitura Municipal, sendo o seu extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação 
local, antes do final das inscrições.

Candelária, 05 de setembro de 2019.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

DIONATAN TAVARES DA SILVA  
Sec. Mun. de Administração



ANEXO I

FUNÇÃO: ATENDENTE DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO: R$ 1.164, 74

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: proceder à higienização do material e ambiente de trabalho ambulatorial, 
odontológico, assistência social e unidades sanitárias.
Descrição Analítica: executar atividades de apoio, como lavagem e preparo do material para 
esterilização, preparo de cama simples e maca; arrumar e trocar roupas de cama; auxiliar na 
distribuição de alimentos e dietas; executar serviços de limpeza e conservação em ambulatórios, 
unidades sanitárias, gabinetes médico e dentário; proceder à entrega de materiais para exames 
de laboratório; receber e transmitir recados; atender ao telefone, campainha e sinais luminosos; 
manter a ordem e limpeza no local de trabalho; executar tarefas afins; realizar ações de 
promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; realizar o acolhimento do paciente nos 
serviços de saúde bucal; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; processar filme 
radiográfico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; manipular materiais de uso 
odontológico; e participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Ensino Médio completo e curso de curso de Auxiliar de Consultório Dentário de 
no mínimo 40 horas, com registro no CRO.

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.653, 98

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: executar atividades de assistência buco-dentário; participar de estudos e 
pesquisas de assuntos de odontologia; promover programas de educação de pacientes e de 
implantação de normas técnicas e equipamentos; emitir pareceres e relatórios sobre questões da 
área de atuação; estabelecer normas, padrões e técnicas para utilização do raio X em 
odontologia; realizar tratamentos especiais mais complexos, servindo-se da prótese e de outros 
meios para recuperação de tecidos; propor medidas que possam melhorar o nível de saúde oral 
da comunidade.



Descrição Analítica: examinar os dentes e cavidade bucal, procedendo, se necessário, a 
profilaxia, restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, 
odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-sanitária; administrar e 
prescrever medicamentos conforme as necessidades detectadas; priorizar a prescrição dos 
medicamentos pelo princípio ativo; acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados 
específicos em fichas individuais dos pacientes e prontuário; elaborando relatórios estatísticos; 
planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxia dentária e 
serviços odontológicos, prevendo recursos necessários; realizar perícia odonto-administrativa, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer atestados, licenças, laudos e outras 
informações; elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de ações na área 
de saúde bucal do município, de acordo com as necessidades diagnosticadas; coordenar e 
supervisionar campo de estágio curricular devidamente autorizado pela instituição de ensino e 
prefeitura desenvolvida no ambiente de trabalho; participar da formulação e execução de 
levantamento epidemiológico do município, identificando prioridades, para determinar os 
programas a serem desenvolvidos; integrar as atividades de outros setores buscando promover 
ações conjuntas; sistematizar e avaliar periodicamente as experiências desenvolvidas; elaborar e 
executar programas de atualização e aperfeiçoamento de equipes odontológicas e áreas afins; 
executar serviços radiológicos; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; acatar e 
respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética 
do mesmo, possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações 
orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de 
comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Ensino Superior em Odontologia e registro no respectivo órgão de classe.

FUNÇÃO: CONDUTOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 
SAMU 192/ RS
REMUNERAÇÃO: R$ 2.041, 20

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: conduzir veículo do SAMU 192 – RS.
Descrição Analítica: trabalhar no SAMU como motorista de viatura de socorro, dirigir e auxiliar 
no atendimento pré-hospitalar direto com suporte básico ou avançado de vida, realizando os 
atos possíveis e necessários no ambiente pré-hospitalar; conhecer a rede de serviços da região; 
conhecer a localização dos estabelecimentos de saúde integrados a rede de serviços local, 
regional e estadual; auxiliar na determinação do local de destino do paciente; garantir a 
continuidade da atenção médica ao paciente, até a sua recepção nos serviços de referencia de 
urgência/emergência; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica; 
estabelecer contato com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a 
malha viária local, regional e estadual; auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte 
de vida; identificar os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim 
de auxiliar a equipe de saúde; conhecer integralmente todos os equipamentos; materiais e 



medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; auxiliar o 
check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da unidade móvel, seguindo os 
padrões estabelecidos e mantendo a unidade e mochilas de atendimento em perfeito estado de 
conservação e assepsia; realizar check-list diário da viatura; operar sistemas de radio 
comunicação e telefonia; utilizar-se com zelo e cuidado as acomodações e mantê-las limpas e 
em condições de uso; preencher os documentos obrigatórios relativos ao exercício das 
atividades; participar dos programas de treinamento e aprimoramento profissional 
especialmente em urgências /emergências e demais atribuições contidas na portaria GM/MS 
2048 de 05 de novembro de 2002 ou outras normas regulatórias que normatizem a função de 
condutor de veículo de urgência/emergência; possuir equilíbrio emocional e autocontrole; 
possuir disposição para cumprir ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a 
atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em 
equipe; ter disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação periódica; ter 
conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; guiar ambulância com segurança 
respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para o trânsito de 
ambulâncias, assim como de direção defensiva; atuar como parte da equipe no atendimento a(s) 
vítima(s), sob orientação e fiscalização da equipe de enfermagem.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais em regime de plantão e com compensação de 
horário;
b) Especial: Uso de uniforme fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 21 anos;
b) Instrução: Segundo Grau Completo ou em andamento; Carteira de Habilitação Categoria D, 
com no mínimo 12 meses de habilitação; Certificado do Curso para Capacitação de Condutores 
de Veículos de Emergência (Art. 145 – CTB, Resolução do CONTRAN N° 168/2004); 
Certificado dos Cursos de BLS (Suporte Básico de Vida) de, no mínimo, 8 horas; APH 
(Atendimento Pré-hospitalar), de, no mínimo, 20 horas.

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO: R$ 9.186,68

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em todos os ciclos da vida.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial nas quatro clínicas (pediátrica, 
ginecologista/obstetra, clínica geral e urgência/emergência) através de agendamento ou 
demanda espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; emitir diagnóstico, 
prescrever medicamentos; realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos 
medicamentos pelo princípio ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 
atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada em prontuário vigente, tratamento 
prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de urgência; prestar serviços de âmbito de 
saúde pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando à 



promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes 
multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos nas UBS; garantir a qualidade 
do registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); 
participar de projetos de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as 
normas; propor normas e rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar 
doenças, procedimentos e causas de morte, de acordo com o sistema adotado; manter 
atualizados os equipamentos necessários à sua área de competência; fazer parte de comissões; 
realizar visitas e internações domiciliares; participar da educação permanente; realizar 
atividades coletivas nas UBS e na comunidade; realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos; realizar 
atividades em grupo na UBS e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar 
e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; coordenar 
e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de 
ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento das UBS; preservação do patrimônio e 
servindo como exemplo aos demais funcionários, acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; 
obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir equilíbrio 
emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir capacidade 
física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade 
de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionado dos treinamentos; ter conhecimentos 
básicos sobre o Sistema Único de Saúde e executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 20 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo órgão de classe.

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO: R$ 18.373,35

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em todos os ciclos da vida.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial nas quatro clínicas (pediátrica, 
ginecologista/obstetra, clínica geral e urgência/emergência) através de agendamento ou 
demanda espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; emitir diagnóstico, 
prescrever medicamentos; realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos 
medicamentos pelo princípio ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 



atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada em prontuário vigente, tratamento 
prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de urgência; prestar serviços de âmbito de 
saúde pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes 
multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos nas UBS; garantir a qualidade 
do registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); 
participar de projetos de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as 
normas; propor normas e rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar 
doenças, procedimentos e causas de morte, de acordo com o sistema adotado; manter 
atualizados os equipamentos necessários à sua área de competência; fazer parte de comissões; 
realizar visitas e internações domiciliares; participar da educação permanente; realizar 
atividades coletivas nas UBS e na comunidade; realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos; realizar 
atividades em grupo na UBS e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc); 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar 
e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; coordenar 
e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de 
ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento das UBS; preservação do patrimônio e 
servindo como exemplo aos demais funcionários, acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; 
obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir equilíbrio 
emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir capacidade 
física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade 
de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionado dos treinamentos; ter conhecimentos 
básicos sobre o Sistema Único de Saúde e executar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo órgão de classe

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 
REMUNERAÇÃO: R$ 18.373,35

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em todos os ciclos da vida.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial nas quatro clinicas (pediátrica, 
gineco/obstetra, clínica geral e urgência/emergência) através de agendamento ou demanda 



espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, 
formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos; realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo 
princípio ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico 
preventivo, voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnosticada em prontuário vigente, tratamento prescrito e evolução da 
doença; prestar atendimento de urgência; prestar serviços de âmbito de saúde pública, 
executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção 
e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos nas UBS/ESF´s; garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos 
de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e 
rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar doenças, procedimentos e 
causas de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos 
necessários à sua área de competência; fazer parte de comissões; realizar visitas e internações 
domiciliares; participar da educação permanente; realizar atividades coletivas nas UBS/ESF´s e 
na comunidade; realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar 
consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos; realizar atividades em grupo na 
UBS/ESF´s e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros 
pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das 
atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; coordenar e supervisionar 
campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de ensino e prefeitura, 
desenvolvido no ambiente de trabalho; participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento das UBS/ESF´s; preservação do patrimônio e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do 
Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir equilíbrio emocional e 
autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir capacidade física e mental 
para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em 
equipe; participar sempre que selecionado dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o 
Sistema Único de Saúde e executar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo órgão de classe

FUNÇÃO: MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA 
REMUNERAÇÃO: R$ 9.186,68

ATRIBUIÇÕES GERAIS



Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em pacientes do sexo feminino.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Ginecologia, 
Obstetrícia e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de 
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos 
medicamentos pelo princípio ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 
atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da 
doença; prestar atendimento de urgência/emergência em Ginecologia, Obstetrícia e Clínica 
Geral; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínicas, 
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde da 
coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
em unidades de saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de 
informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos de treinamentos e 
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas à 
sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causas de morte, de acordo 
com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à sua área de 
competência; fazer parte de comissões, realizar visitas domiciliares, participar da educação 
permanente, realizar atividades coletivas nas UBS/ESF´s e nas comunidades, encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; preservar o 
patrimônio e servir como exemplo aos demais funcionários, acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir 
equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados dos treinamentos; 
coordenar e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela 
instituição de ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; ter conhecimentos 
básicos sobre o Sistema Único de Saúde, efetuar outras tarefas correlatas, mediante 
determinação do coordenador, realizar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 20 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 21 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA 
REMUNERAÇÃO: R$ 18.373, 35



ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em pacientes do sexo feminino.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Ginecologia, 
Obstetrícia e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de 
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos 
medicamentos pelo princípio ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 
atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da 
doença; prestar atendimento de urgência/emergência em Ginecologia, Obstetrícia e Clínica 
Geral; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínicas, 
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde da 
coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
em unidades de saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de 
informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos de treinamentos e 
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas à 
sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causas de morte, de acordo 
com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à sua área de 
competência; fazer parte de comissões, realizar visitas domiciliares, participar da educação 
permanente, realizar atividades coletivas nas UBS/ESF´s e nas comunidades, encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; preservar o 
patrimônio e servir como exemplo aos demais funcionários, acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir 
equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados dos treinamentos; 
coordenar e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela 
instituição de ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; ter conhecimentos 
básicos sobre o Sistema Único de Saúde, efetuar outras tarefas correlatas, mediante 
determinação do coordenador, realizar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: MÉDICO PEDIATRA
REMUNERAÇÃO: R$ 9.186,68



ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em pacientes até 12 anos de idade.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade da Pediatria e Clínica 
Geral, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos 
da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio 
ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, 
voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de 
Pediatria e Clínica Geral; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades 
clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação da 
saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos de treinamentos e 
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas à 
sua área de competência; classificar e codificar doenças, procedimentos e causas de morte, de 
acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à sua área de 
competência; fazer parte de comissões, realizar visitas domiciliares, participar da educação 
permanente, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; coordenar e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela 
instituição de ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; preservação do 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários; acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir 
equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados dos treinamentos; ter 
conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde, e tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 20 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: MÉDICO PEDIATRA
REMUNERAÇÃO: R$ 18.373, 35

ATRIBUIÇÕES GERAIS



Descrição Sintética: Aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano em pacientes até 12 anos de idade.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade da Pediatria e Clínica 
Geral, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos 
da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio 
ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, 
voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de 
Pediatria e Clínica Geral; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades 
clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação da 
saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos de treinamentos e 
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas à 
sua área de competência; classificar e codificar doenças, procedimentos e causas de morte, de 
acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à sua área de 
competência; fazer parte de comissões, realizar visitas domiciliares, participar da educação 
permanente, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; coordenar e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela 
instituição de ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; preservação do 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários; acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir 
equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados dos treinamentos; ter 
conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde, e tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
REMUNERAÇÃO: R$ 4.593,34

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano na área da Psiquiatria em todos os ciclos da vida.



Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea; examinando pacientes; solicitando e interpretando exames 
complementares; formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos; emitir diagnóstico; prescrever medicamentos, na especialidade da Psiquiatria; e 
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio 
ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, 
voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados em prontuários 
vigentes, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; 
prestar atendimento de urgência/emergência em Psiquiatria; prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, 
prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos no CAPS; garantir a qualidade dos registros das 
atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos 
de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e 
rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causas 
de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à 
sua área de competência; fazer parte de comissões; realizar grupos terapêuticos, avaliação de 
sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento à emergências psiquiátricas, realizar interconsultas 
com serviços de referencia e com a atenção básica, realizar apoio matricial em saúde mental à 
atenção básica; realizar visitas domiciliares, participar da educação permanente, coordenar e 
supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de ensino 
e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; realizar atividades coletivas no CAPS e na 
comunidade, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; acompanhamento em transferência de pacientes; orientação , acompanhamento e busca 
ativa dos pacientes para internações compulsórias; acompanhamento e orientação a familiares 
de pacientes intensivos; preservar o patrimônio e servir como exemplo aos demais funcionários, 
acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código 
de Ética do mesmo, possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir 
ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade 
de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; efetuar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação do coordenador

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 10 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
REMUNERAÇÃO: R$ 9.186,68



ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano na área da Psiquiatria em todos os ciclos da vida.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea; examinando pacientes; solicitando e interpretando exames 
complementares; formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos; emitir diagnóstico; prescrever medicamentos, na especialidade da Psiquiatria; e 
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio 
ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, 
voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados em prontuários 
vigentes, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; 
prestar atendimento de urgência/emergência em Psiquiatria; prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, 
prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos no CAPS; garantir a qualidade dos registros das 
atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos 
de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e 
rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causas 
de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à 
sua área de competência; fazer parte de comissões; realizar grupos terapêuticos, avaliação de 
sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento à emergências psiquiátricas, realizar interconsultas 
com serviços de referencia e com a atenção básica, realizar apoio matricial em saúde mental à 
atenção básica; realizar visitas domiciliares, participar da educação permanente, coordenar e 
supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de ensino 
e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; realizar atividades coletivas no CAPS e na 
comunidade, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; acompanhamento em transferência de pacientes; orientação , acompanhamento e busca 
ativa dos pacientes para internações compulsórias; acompanhamento e orientação a familiares 
de pacientes intensivos; preservar o patrimônio e servir como exemplo aos demais funcionários, 
acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código 
de Ética do mesmo, possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir 
ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade 
de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; efetuar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação do coordenador

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 20 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.



FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
REMUNERAÇÃO: R$ 13.780,02

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano na área da Psiquiatria em todos os ciclos da vida.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea; examinando pacientes; solicitando e interpretando exames 
complementares; formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos; emitir diagnóstico; prescrever medicamentos, na especialidade da Psiquiatria; e 
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio 
ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, 
voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados em prontuários 
vigentes, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; 
prestar atendimento de urgência/emergência em Psiquiatria; prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, 
prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos no CAPS; garantir a qualidade dos registros das 
atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos 
de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e 
rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causas 
de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à 
sua área de competência; fazer parte de comissões; realizar grupos terapêuticos, avaliação de 
sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento à emergências psiquiátricas, realizar interconsultas 
com serviços de referencia e com a atenção básica, realizar apoio matricial em saúde mental à 
atenção básica; realizar visitas domiciliares, participar da educação permanente, coordenar e 
supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de ensino 
e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; realizar atividades coletivas no CAPS e na 
comunidade, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; acompanhamento em transferência de pacientes; orientação , acompanhamento e busca 
ativa dos pacientes para internações compulsórias; acompanhamento e orientação a familiares 
de pacientes intensivos; preservar o patrimônio e servir como exemplo aos demais funcionários, 
acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código 
de Ética do mesmo, possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir 
ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade 
de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; efetuar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação do coordenador

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 30 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:



a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
REMUNERAÇÃO: R$ 18.373, 35
ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: aplica os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano na área da Psiquiatria em todos os ciclos da vida.
Descrição Analítica: prestar atendimento médico ambulatorial através de agendamento ou 
demanda espontânea; examinando pacientes; solicitando e interpretando exames 
complementares; formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames 
médicos; emitir diagnóstico; prescrever medicamentos, na especialidade da Psiquiatria; e 
realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio 
ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, 
voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados em prontuários 
vigentes, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; 
prestar atendimento de urgência/emergência em Psiquiatria; prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, 
prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos no CAPS; garantir a qualidade dos registros das 
atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); participar de projetos 
de treinamentos e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e 
rotinas relativas à sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causas 
de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os equipamentos necessários à 
sua área de competência; fazer parte de comissões; realizar grupos terapêuticos, avaliação de 
sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento à emergências psiquiátricas, realizar interconsultas 
com serviços de referencia e com a atenção básica, realizar apoio matricial em saúde mental à 
atenção básica; realizar visitas domiciliares, participar da educação permanente, coordenar e 
supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela instituição de ensino 
e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; realizar atividades coletivas no CAPS e na 
comunidade, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; acompanhamento em transferência de pacientes; orientação , acompanhamento e busca 
ativa dos pacientes para internações compulsórias; acompanhamento e orientação a familiares 
de pacientes intensivos; preservar o patrimônio e servir como exemplo aos demais funcionários, 
acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código 
de Ética do mesmo, possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir 
ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade 
de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde; efetuar outras 
tarefas correlatas, mediante determinação do coordenador

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;



b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e 
certificado de especialização na área.

FUNÇÃO: PSICÓLOGO 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.653, 98

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Prestar assistência psicológica; diagnosticar e tratar das doenças do corpo 
humano e proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano.
Descrição Analítica: elaborar e aplicar técnicas psicológicas, como testes, para a determinação 
de características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos de verificação, para 
possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; emitir parecer técnico; 
programar, desenvolver e acompanhar os serviços da equipe multiprofissional; avaliar 
pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo 
parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços 
especializados; elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos 
psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de 
personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou de 
trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendada a terapia adequada; prestar 
atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de sessões 
individuais e de grupo; participar das atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, 
acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, quando solicitado pelo 
Secretário de Administração, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos objetivos da 
Prefeitura Municipal; coordenar e supervisionar campo de estágio curricular devidamente 
autorizado pela instituição de ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; 
realizar grupos terapêuticos, avaliação de sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento à 
emergências psiquiátricas, realizar interconsultas com serviços de referencia e com a atenção 
básica, realizar apoio matricial em saúde mental à atenção básica; diagnosticar a existência de 
possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, 
dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos 
psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades 
momentaneamente; participar de programa de saúde mental, através de atividades com a 
comunidade, visando o esclarecimento e coparticipação; colaborar nos serviços de assistência 
social, analisando e diagnosticando casos na área de sua competência; participar na elaboração 
de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de atividades 
da área, visando dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; participar 
da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões 
técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de 
trabalho e de interesse da SMS; acompanhamento em transferência de pacientes, orientação , 
acompanhamento e busca ativa dos pacientes para internações compulsórias, acompanhamento 
e orientação a familiares de pacientes intensivos; acompanhamento em transferência de 
pacientes, orientação , acompanhamento e busca ativa dos pacientes para internações 
compulsórias, acompanhamento e orientação a familiares de pacientes intensivos; executar 
outras tarefas correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato, preservar o 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários; acatar e respeitar as rotinas 



estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir 
equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; possuir 
capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir 
capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados dos treinamentos; ter 
conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA - SAMU 192/ RS
REMUNERAÇÃO: R$ 2.154, 77

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Prestar assistência de enfermagem nas Unidades de Suporte Básico e 
Avançado;
Descrição Analítica: Prestar assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional 
enfermeiro, seguindo os protocolos pré-estabelecidos pelo SAMU 192; observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por via oral e 
parenteral mediante prescrição do médico regulador por tele medicina; fazer curativos e 
imobilizações; prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua segurança; realizar 
manobras de extração/retirada manual de vítimas; conhecer integralmente todos os 
equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção 
básica dos mesmos; realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da 
unidade móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e mochilas de 
atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; estabelecer contato radiofônico ou 
telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a estrutura de 
saúde local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema 
assistencial local; auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a 
equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas de reanimação cardio 
respiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e 
sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; comparecer, atuando ética e dignamente, ao 
seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminado, e dele não se ausentar até a 
chegada do seu substituto; utilizar-se com zelo e cuidado as acomodações e mantê-las limpas e 
em condições de uso; utilizar com zelo e cuidado os aparelhos e instrumentos colocados para o 
exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo 
aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem : 
possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações orientadas; 
possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; 
possuir capacidade de trabalhar em equipe; ter experiência profissional prévia em serviço de 
atendimento móvel de urgências/emergências de no mínimo 12 meses; ter disponibilidade para 



a capacitação, bem como para a recertificação periódica; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos e simulados; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde. A 
carga horária semanal será de 40 horas semanais, a jornada de trabalho será em regime de 
plantão, obedecendo à necessidade do serviço, de acordo com escala a ser estabelecida pela 
Coordenação Municipal do SAMU 192, na forma da Lei, bem como a aceitação do Acordo de 
Compensação de Horário.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais em regime de plantão e com compensação de 
horário;
b) Especial: Uso de uniforme fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Certificado de conclusão do Curso Técnico de Enfermagem; Certidão de 
Regularidade do COREN; Atestado ou Certidão de Experiência em atendimento de urgência e 
emergência de no mínimo 12 meses; Certificado dos Cursos de BLS (Suporte Básico de Vida) 
de, no mínimo, 8 horas, e APH (Atendimento Pré Hospitalar) de, no mínimo, 20 horas.

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REMUNERAÇÃO: R$ 1.869, 04

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: prestar serviços de enfermagem nos serviços destinados à saúde pública, 
sob supervisão do Enfermeiro.
Descrição Analítica: executar trabalhos de enfermagem, preparar pacientes para consultas, 
exames e tratamento, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua 
qualificação; fazer curativos de acordo com a orientação recebida; preparar instrumentos para 
aplicação de vacinas e injeções, bem como proceder à aplicação; atender aos doentes e 
acidentados de acordo com as recomendações e prescrições médicas; esterilizar o material e 
zelar pela conservação dos mesmos; prestar cuidados de higiene e conforto aos pacientes e zelar 
pela sua segurança; registrar as ocorrências relativas a doentes e/ou epidemias; prestar socorro 
de urgência/emergência; remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos doentes; pesar e 
medir pacientes; encaminhar ao setor competente as pessoas que necessitem de assistência 
médica; auxiliar no desenvolvimento dos programas de enfermagem, relativos a proteção, 
recuperação, reabilitação e prevenção de saúde pública, efetuar a coleta de material para 
exames, desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e tratamento de pacientes; 
realizar busca ativa de pacientes faltosos, realizar visitas domiciliares, prestar cuidados de 
enfermagem sob supervisão do enfermeiro a pacientes acamados em seus domicílios, atuando 
ética e dignamente, utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, aparelhos e instrumentos 
colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo 
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; acatar e respeitar as 
rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de 
Enfermagem : possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações 
orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de 
comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que selecionados 
dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de Saúde e executar tarefas 
afins.



CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Técnico em Enfermagem; Registro no respectivo órgão de classe.

FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
REMUNERAÇÃO: R$ 3.490,48

ATRIBUIÇÕES GERAIS
Descrição Sintética: Atender pacientes para prevenção, tratamento e reabilitação utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; participar de equipe 
multiprofissional para elaboração de diagnósticos e atividades de prevenção e promoção da 
saúde.
Descrição Analítica: atuar em laboratório e domicílios na área de saúde mental, na prevenção, 
tratamento e reabilitação terapêutica ocupacional; realizar visitas domiciliares em casos 
especiais; atender pacientes para prevenção, tratamento e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de terapia ocupacional; participar de equipe multiprofissional para 
elaboração de diagnóstico e atividades de prevenção e promoção de saúde; coordenar e 
supervisionar campo de estágio curricular devidamente autorizado pela instituição de ensino e 
prefeitura desenvolvidos no ambiente de trabalho; conhecer os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; visar uma 
reintegração social do paciente, desenvolvendo ações junto à equipe de reabilitação; promover a 
valorização do homem "em face de sim mesmo, a família e a comunidade"; proporcionar 
atividades construtivas para, na medida do possível evitar invalidez; proporcionar atividades de 
grupo, classificando os pacientes de acordo com sua recuperação mental ou física; discutir com 
a equipe casos clínicos e projetos; realizar visitas domiciliares; estimular e auxiliar na criação 
de espaços de convivência para pacientes; planejar e organizar oficinas terapêuticas na Atenção 
Básica e Secundária, sendo esta voltada para usuário adulto e criança e adolescentes; avaliação 
terapêutica ocupacional; acompanhamento terapêutico, direcionar atividades de acordo com o 
interesse e habilidades dos usuários; estabelecer estratégias de redução de danos voltadas para 
minimizar as consequências do uso indevido, não somente de drogas lícitas e ilícitas, bem como 
de outras substâncias; promover atividades lúdicas voltadas para criança/adolescente; instruir e 
acompanhar as atividades ocupacionais desenvolvidas pelos pacientes, para sua valorização e 
melhoria das condições de saúde; auxiliar no tratamento médico dos pacientes, empregando 
técnicos para agilizar sua reabilitação; registrar no prontuário a consulta e ou atendimento 
prestado ao indivíduo; realizar grupos terapêuticos, avaliação de sinais e sintomas psiquiátricos, 
atendimento à emergências psiquiátricas, realizar interconsultas com serviços de referencia e 
com a atenção básica, realizar apoio matricial em saúde mental à atenção básica; auxiliar no 
tratamento médico dos pacientes, empregando técnicas para agilizar sua reabilitação; auxiliar o 
atendimento psicológico repassando informações necessárias; registrar no prontuário a consulta 
e ou atendimento prestado ao indivíduo; oferecer oficinas na sua área de experiência e 
conhecimento, propiciando a convivência familiar, a inclusão social e cultural; estimular 
hábitos saudáveis, como cuidados pessoais, de higiene e esportivas que melhore sua autoestima 
e a convivência social; orientar as famílias de pacientes como lidar com as dificuldades do dia-



a-dia, desenvolvendo as potencialidades individuais; promover eventos coletivos como 
comemorações, passeios, visitas a feiras, exposições, parques, cinemas, visando à socialização, 
à integração e a autonomia; acompanhamento em transferência de pacientes, orientação , 
acompanhamento e busca ativa dos pacientes para internações compulsórias, acompanhamento 
e orientação a familiares de pacientes intensivos; executar outras tarefas correlatas à função 
e/ou determinadas pelo superior imediato, preservar o patrimônio e servindo como exemplo aos 
demais funcionários; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício 
Profissional e o Código de Ética do mesmo, possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter 
disposição para cumprir ações orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; 
ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar 
sempre que selecionados dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de 
Saúde.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: Carga horária de 30 horas semanais;
b) Especial: Uso de crachá e uniforme fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Curso Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro no respectivo órgão 
de classe
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