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 CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

JORNADA  

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$  

NÍVEL SUPERIOR  

110 CIRURGIÃO DENTISTA - ESF 
Diploma de graduação em Odontologia e comprovante de 

registro no CRO. 
CR 

20h 

40h 
4.959,15 

111 MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de 

registro no CRM  
01 40h 8.458,92 

NÍVEL MÉDIO  

112 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 

ESF 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio, com 

certificado de curso de Auxiliar de Saúde Bucal e registro no 

CRO. 

01 

CR 
40h 1.073,15 

114 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE  

Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de 

residência no Município de Penha. 
01 40h 1.250,00 

115 AGENTE EPIDEMIOLÓGICO Certificado de conclusão do Ensino Médio 01 40h 1.250,00 

 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

CIRURGIÃO DENTISTA: 

Prevenir, diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxilofacial, bem como todas as suas estruturas anexas, utilizando processos clínicos ou 

cirúrgicos, visando com isto a promoção, recuperação e manutenção da saúde bucal e geral.  

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL: 

Avaliar o paciente como um todo, efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento 

para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente.  

Integrar equipes de Estratégia de Saúde da Família.  
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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: 

Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 

pessoal aos pacientes; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações, para obter subsídios aos 

diagnósticos; Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias 

e orientando‐o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; Auxiliar em rotinas administrativas 

do serviço de odontologia; Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames complementares e tratamentos; 

Receber e conferir os prontuários do setor competente e distribuí‐los nos consultórios; Agendar consultas, tratamentos e exames, chamar e 

encaminhar pacientes; Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.  

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; - utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; - 

promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; - registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; - estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde;- realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;- participar de ações que fortaleçam os elos entre 

o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida;- cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;- identificar 

indivíduos e famílias expostos a situações de risco;- identificar área de risco;- orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 

encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário;- realizar ações, atividades, no nível de suas 

competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica;- realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob 

sua responsabilidade; - estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, 

particularmente aquelas em situações de risco;- desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças;- promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 

ambiente, entre outras; - traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites;- identificar parceiros e 

recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 

 

AGENTE EPIDEMIOLÓGICO: 

Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com ações educativas, de combate 

ao aedes aegypti, aracnídeos, répteis e roedores transmissores de doenças, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 

inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação estabelecidas. 

 


