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CÓDIGO 
CARGO 

CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) TOTAL 
VAGAS 

JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO 
R$ (*) 

QUADRO GERAL – Lei 01/2005 

NÍVEL SUPERIOR   

01 FONOAUDIÓLOGO 
Diploma de graduação em Fonoaudiologia e comprovante de registro no 
CREFONO. 

CR 20h 2.483,02 

02 
MÉDICO CLINICO GERAL 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM  01 20h 6.207,56 

03 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Dermatologia 

01 10h 3.034,00 

04 
MÉDICO DO TRABALHO 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Medicina do Trabalho 

01 10h 3.034,00 

05 MÉDICO 
ENDROCRINOLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Endocrinologia 

01 10h 3.034,00 

06 MÉDICO 
GASTROENTEROLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Gastroenterologia 

01 10h 3.034,00 

07 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Ginecologia 

01 10h 3.034,00 

08 
MÉDICO MASTOLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Mastologia 

01 10h 3.034,00 

09 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Oftalmologia 

01 10h 3.034,00 

10 
MÉDICO ORTOPEDISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Ortopedia 

01 10h 3.034,00 

11 
MÉDICO PEDIATRA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Pediatria 

01 10h 3.034,00 

12 
MÉDICO PSIQUIATRA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Psiquiatria 

01 10h 3.034,00 

13 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM 
como Especialista em Radiologia 

01 10h 3.034,00 

14 
MÉDICO VETERINÁRIO 

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRMV  01 20h 3.640,80 
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NÍVEL MÉDIO 

15 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Curso de Técnico de Enfermagem com registro no COREN CR 40h 1.990,33 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

16 AUXILIAR DE SERVIÇOS Saber ler e escrever CR 40h 1.638,36 

17 
AUXILIAR OPERACIONAL Saber ler e escrever CR 40h 

1.638,36 

18 MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA 

Saber ler e escrever e Carteira Nacional de Habilitação, categoria C com 
registro de EAR (Exerce Atividade Remunerada) e curso para condução 
de veículo de emergência, conforme CTB. 

CR 40h 2.031,57 

 
 
 

CÓDIGO  EMPREGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) TOTAL 
VAGAS 

JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO 
R$ (*) 

EMPREGOS – Leis 08/2003 e 72/2013 

NÍVEL SUPERIOR  

201 MÉDICO CLINICO GERAL - 
ESF  

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no CRM  01 40h 10.747,24 

NÍVEL MÉDIO 

202 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE  

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio e comprovante de 
residência no Município de Penha. 

CR 40h 1.881,08 

203 AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio CR 40h 1.881,08 

204 AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio, com certificado de curso 
de Auxiliar de Saúde Bucal e registro no CRO. 

CR 40h 1.918,70 
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205 TÉCNICO EM SAÚDE 
BUCAL 

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio, com certificado de curso 
de TÉCNICO de Saúde Bucal e registro no CRO. 

CR 40h 1.990,30 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

206 
SERVENTE/MERENDEIRA Saber ler e escrever CR 40h 

1.580.11 

 
LEGENDA: 
CR – Cadastro de Reserva 

 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 
FONOAUDIÓLOGO: Realizar procedimentos de fonoaudiologia dentro de suas competências técnicas e legais. Promover e prestar atendimento à saúde do 
indivíduo, família e comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para a saúde do indivíduo, realizar o atendimento integral à população no domicílio, 
unidades móveis e estabelecimentos de assistência à saúde. Zelar pelo patrimônio, trabalhar em equipe. 
 
MÉDICO ESF: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes 
às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da 
saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; realizar o pronto atendimento 
médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por 
meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 
profissão; verificar atestado de óbito. 
 
MÉDICOS: Avaliar o paciente como um todo, efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento, 
aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente. Zelar pelo patrimônio, trabalhar em equipe. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO: Executar programas de proteção e aprimoramento dos rebanhos e demais criações, para assegurar a sanidade, produção racional e 
economia dos alimentos. Realizar ações de promoção a saúde humana e controle de zoonoses.  
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: realizar mapeamento de sua área; - cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; – identificar 
indivíduos e famílias expostos a situações de risco; - identificar áreas de risco; - orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento, quando necessário; realizar ações e 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, estando sempre bem 
informado e informar aos demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco; desenvolver 
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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. 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: 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. Zelar pelo patrimônio, trabalhar em equipe. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; 
preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 
saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de 
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de 
biossegurança visando ao controle de infecção; Utilização dos sistemas informatizados para registrar produção; Zelar pelo patrimônio, trabalhar em equipe. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colaborar com o atendimento das 
necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias. Promover ações de orientação e preparo do paciente para exames. Realizar 
cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, 
dentre outros. Prestar assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos, trabalhar de acordo com o Código de Ética em Enfermagem; Desempenhar 
atividades técnicas de enfermagem em pronto atendimento, Unidade Básica de saúde e outros estabelecimentos; Organizar o ambiente de trabalho; Trabalhar de 
acordo com as normas e procedimentos de biossegurança; Obedecer às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; Realizar 
registros e executar atividades utilizando-se de equipamentos e de programas de informática;  Realizar outras atividades por determinação da administração 
superior, respeitado a competência e abrangência do cargo. Realizar manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. 
Realizar procedimentos de enfermagem. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. Administração de medicamentos. Coleta de 
materiais para exames. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. Atuação do técnico de enfermagem em situações de choque, parada 
cardiorespiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. Enfermagem em saúde pública. Política 
Nacional de Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão 
arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa 
de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Zelar pelo patrimônio, trabalhar em equipe. 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 
participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do 
flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob 
delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou 
clínicas odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 
remover suturas; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; realizar isolamento do campo 
operatório; e, exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS: Executar atividades simplificadas de escritório como: datilografia, conferência de documentos, atendimento ao público, registros e protocolo. 
Auxiliando quando necessário os serviços internos e externos.  
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AUXILIAR OPERACIONAL: Auxiliar na execução de tarefas de responsabilidade e controle de equipamentos, transportes de materiais e proteção individual e 
coletiva no local de trabalho, higiene, iluminação, ventilação e outros; Realizar serviços de limpeza e zeladoria em prédios públicos municipais; Participar de 
treinamento quando exigido; Elaborar boletim mensal, relatando suas atividades e encaminhar a chefia imediata; Executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 
 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA: Dirigir ambulância, obedecendo ao código nacional de trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se 
acomodarem nas macas; vistoriar o veículo diariamente, antes e após a sua utilização; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer 
irregularidade; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; manter o veículo 
limpo, interna e externamente e em perfeita condições; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar 
a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários 
percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da administração; recolher o veículo após a utilização, em local 
previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; fazer uso de equipamentos de proteção individual, quando necessário; ter 
disponibilidade para viagens fora do município em situações normais e de emergência; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas. 
Zelar pelo patrimônio, trabalhar em equipe. 
 
SERVENTE/MERENDEIRA: Executar tarefas simples de limpeza e conservação das instalações e equipamentos da repartição onde desenvolve seus trabalhos, 
bem como preparar e servir refeições aos alunos da rede municipal de ensino. 
 


