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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ 
FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

Ensino Superior completo 

001 Biólogo 
Curso Superior completo em 
Biologia e registro no órgão de 
classe. 

 
01 

 
- 

 
20h R$ 2.690,67 

002 Bioquímico 

Curso Superior completo em 
Farmácia, Biologia, Bioquímica 
ou Biomedicina e registro no 
órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 

20h R$ 2.690,67 

003 Enfermeiro 
Curso Superior completo em 
Enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

 
10 

 
01  

 
20h R$ 2.690,67 

004 Enfermeiro II 
Curso Superior completo em 
Enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

 
44 

 
02 

 
24h R$ 3.497,48 

005 Enfermeiro ESF 
Curso Superior completo em 
Enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

 
16 

 
01 

 
40h R$ 5.082,41 

006 Enfermeiro Sanitarista 
Curso Superior completo em 
Enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
20h R$ 2.690,67 

007 Engenheiro Sanitarista 
Curso Superior completo em 
Engenharia Sanitária e registro 
no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
40h R$ 7.184,13 

008 Farmacêutico 
Curso Superior completo em 
Farmácia e registro no órgão 
de classe. 

 
01 

 
- 

 
20h R$ 2.690,67 

009 Farmacêutico II 
Curso Superior completo em 
Farmácia e registro no órgão 
de classe. 

 
07 

 
- 24h R$ 3.497,48 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ 
FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

Ensino Superior completo 

010 Fisioterapeuta 
Curso Superior completo 
em Fisioterapia e registro 
no órgão de classe. 

 
11 

 
01 20h R$ 2.690,67 

011 Fisioterapeuta II 
Curso Superior completo 
em Fisioterapia e registro 
no órgão de classe. 

 
07 

 
- 

 
24h 

 
R$ 3.497,48 

012 Fonoaudiólogo (EXCLUÍDO) 
Curso Superior completo 
em Fonoaudiologia e 
registro no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
20h 

 
R$ 2.690,67 

013 Instrutor de Atividades Físicas em 
Saúde  

Curso Superior completo 
em Educação Física e 
registro no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
20h 

 
R$ 2.690,67 

014 Musicoterapeuta 

Curso Superior completo 
em Musicoterapia 
Reconhecido pelos órgãos 
competentes.  

 

01 

 
- 

 

20h 

 

R$ 2.690,67 

015 Odontólogo  
Curso Superior completo 
em Odontologia e registro 
no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
20h 

 
R$ 2.690,67 

016 Odontólogo II 
Curso Superior completo 
em Odontologia e registro 
no órgão de classe. 

 
01 - 

 
24h 

 
R$ 3.497,48 

017 Odontólogo Buco Maxilo 

Curso Superior completo 
em Odontologia acrescido 
de Curso de 
Especialização na área e 
registro no órgão de classe. 

 

01 

 

- 

 

40h 

 

R$ 5.346,18 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ 
FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação 
ao total de cada 

cargo, reservadas 
aos deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

Ensino Superior completo 

018 Odontólogo Endodontista 

Curso Superior completo 
em Odontologia acrescido 
de Curso de 
Especialização na área e 
registro no órgão de classe. 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

20h 

 
 

R$ 2.690,67 

019 Odontólogo ESF 
Curso Superior completo 
em Odontologia e registro 
no órgão de classe. 

 
05 

 
- 

 
40h 

 
R$ 5.346,18 

020 Odontólogo Imaginologista 

Curso Superior completo 
em Odontologia acrescido 
de Curso de 
Especialização na área e 
registro no órgão de classe. 

 

01 

 
-  

20h 

 

R$ 2.690,67 

021 Odontólogo Ortodontista 

Curso Superior completo 
em Odontologia acrescido 
de Curso de 
Especialização na área e 
registro no órgão de classe. 

 

01 

 
-  

20h 

 

R$ 2.690,67 

022 Odontólogo para Pacientes com 
Necessidades Especiais 

Curso Superior completo 
em Odontologia acrescido 
de Curso de 
Especialização na área e 
registro no órgão de classe. 

 

01 

 
-  

20h 

 

R$ 2.690,67 

023 Odontólogo Odontopediatra 

Curso Superior completo 
em Odontologia acrescido 
de Curso de 
Especialização na área e 
registro no órgão de classe. 

 

01 

 
- 

 

20h 

 

R$ 2.690,67 

024 
 

Terapeuta Ocupacional 
Curso Superior completo 
em Terapia Ocupacional e 
registro no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
20h 

 
R$ 2.690,67 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ 
FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação 
ao total de cada 

cargo, reservadas 
aos deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

Ensino Médio Completo 

025 Técnico de Aparelho Gessado 
Ensino Médio completo 
acrescido de curso 
específico. 

 
01 

 
- 

 
30h 

 
R$ 1.300,14 

026 Técnico em Enfermagem 
Curso de Técnico em 
Enfermagem completo e 
registro no órgão de classe 

 
140 

 
07 

 
40h 

 
R$ 1.300,14 

027 Técnico de Higiene Dental ESF  
Curso de Técnico em 
Higiene Dental completo e 
registro no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
40h 

 
R$ 1.733,52 

028 Técnico em Instrumentação Cirúrgica 
Ensino Médio completo 
acrescido de curso 
específico. 

 
01 

 
- 

 
40h 

 
R$ 1.300,14 

029 Técnico de Laboratório 
Curso de Técnico em 
Laboratório completo e 
registro no órgão de classe. 

 
01 

 
- 

 
40h 

 
R$ 1.300,14 

030 Técnico em Radiologia 
Curso de Técnico em 
Radiologia completo e 
registro no órgão de classe. 

 
08 

 
- 

 
20h 

 
R$ 1.300,14 

031 Técnico em Radiologia Especializada 

Curso de Técnico em 
Radiologia completo 
acrescido de Curso de 
Especialização em 
Mamografia e Tomografia e 
registro no órgão de classe. 

 
 

04 

 
 
- 

 
 

20h 

 
 

R$ 1.300,14 

032 Técnico em Segurança do Trabalho  

Curso de Técnico em 
Segurança do Trabalho 
completo e registro no 
órgão de classe. 

 

01 

 
- 

 

40h 

 

R$ 1.300,14 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ 
FORMAÇÃO) 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Vagas, em relação ao 
total de cada cargo, 

reservadas aos 
deficientes. 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

Ensino Fundamental Completo 

033 Atendente de Consultório Dentário (Auxiliar 
em Saúde Bucal) 

Ensino Fundamental 
completo acrescido de 
curso específico e registro 
no órgão de classe. 

01 - 30h R$ 998,00 

034 Atendente de Consultório Dentário ESF 
(Auxiliar em Saúde Bucal) 

Ensino Fundamental 
completo acrescido de 
curso específico e registro 
no órgão de classe. 

08 - 40h R$ 1.272,00 

035 Auxiliar de Laboratório Ensino Fundamental 
completo e curso específico. 01 - 40h R$ 998,00 

036 Cuidador em Saúde Mental Ensino Fundamental 
completo 01 - 40h R$ 998,00 

037 Maqueiro Ensino Fundamental 
completo 06 - 24h R$ 998,00 

 
 
* Esse documento já contempla as alterações realizadas pela Retificação nº 1. 
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ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DOS CARGOS 
 

 
 
 

Ensino Superior Completo 
 
Biólogo – fornecer orientação teórico-prática e auxiliar no desempenho de trabalho no domínio da bacteriologia, da microbiologia, da imunologia e da zoologia médica 
particularmente nos domínios da fisiologia, microbiologia e terapêutica experimentais; preparar produtos biológicos de aplicação em medicina humana, preventiva curativa incluindo 
soro e vacinas; efetuar análise, exames de laboratórios e trabalhos experimentais; fazer pesquisas para aplicação das técnicas de biotério, instalação de reservas biológicas, bem 
como sobre alimentação animal; ordenar ou executar a preparação de coleções, meio de cultura e autopsias; realizar pesquisa de interesse prático como microbiologia, parasitologia, 
piscicultura, etc.; emitir pareceres sobre questões de sua especialidade; realizar estudos e investigações vinculadas à vida orgânica, pesquisas em laboratório e em campo; ordenar 
nos mapas de pesca os dados obtidos das entrevistas realizadas nos pontos de desembarque; manipular estatisticamente os resultados de pesca; computadorizar os resultados 
pesqueiros utilizando o sistema Lotus 1.2.3; mapear os resultados nos devidos blocos oceânicos com influência na pesca do Município; elaborar, mensalmente, o relmusicoatório de 
avaliação e acompanhamento pesqueiro do Município; orientar e caracterizar o gerenciamento pesqueiro do Município;. executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras 
tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Bioquímico – supervisionar, coordenar e executar experiências e análises em organismo vivos, verificando os mecanismos de suas funções vitais; estudar a ação química de 
alimentos, soros e substâncias sobre tecidos e funções vitais, emitindo laudos e pareceres; realizar experiência e estudos bioquímicos, aperfeiçoar ou criar processos de 
conservações de alimentos, bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, etc; purificação e tratamento de águas residuais para permitir aplicação na indústria, medicina", saúde 
pública e outros campos; realizar pericias, emitir pareceres e laudos técnicos na área de bioquímica, quando solicitado; analisar (lâminas de hemograma, bacterioscopia, 
hematologia);lançar cultura em geral; lançar discos de antibiogramas; ler placas de cultura e antibiograma; utilizar reagentes e técnicas específicas voltadas para possíveis alterações 
orgânicas, a fim de apoiar o diagnóstico médico; fazer exames microbiológicos, utilizando meios de cultura, para identificar possíveis agentes microbianos (bactérias, fungos); fazer 
exames de urina e fezes, utili7~do microscópio e .alguns reagentes para detectar possíveis agentes agressores, como também determinar alguns índices alterados; executar outras 
tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Enfermeiro e Enfermeiro II – organizar os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares nas unidades prestadoras desse serviço; planejar, organizar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de enfermagem; pronunciar-se sobre matéria de enfermagem, quando solicitado pela chefia; Registrar tratamento, ocorrências e observações em 
boletins, prontuários e relatórios a respeito do paciente ou de sua unidade de serviço; Solicitar a reposição de materiais permanentes e de consumo utilizados pela unidade de saúde 
no atendimento ao paciente; participar de campanha de vacinação; prestar de assistência à parturiente e ao parto normal; fazer a identificação das distorcias obstétricas e tomar de 
providências até a chegada do médico; realizar episiotomia e episiorrafia, com aplicação de anestesia local quando necessário; Executar todas as tarefas referentes ao cargo; 
Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Enfermeiro ESF – Dirigir o órgão de enfermagem, chefia de serviço e unidade de enfermagem; Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares 
nas unidades prestadoras desse serviço; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; Prescrever a assistência da enfermagem; 
Solicitar reposição de materiais permanentes e de consumo utilizados pela unidade de saúde no atendimento 
ao paciente;. Participar de campanha de vacinação; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e realizar atividades de 
qualificação e educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções; Facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e ACS, 
contribuindo para a organização da demanda referenciada; Realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na 
comunidade; Solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da profissão; Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação dos ACS; 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela 
chefia imediata, compatíveis com a função. 
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Enfermeiro Sanitarista – assistir a saúde da coletividade; planejar programas de saúde pública; atuar, técnica e administrativamente, nos serviços de saúde e na prestação de 
cuidados globais a indivíduos e famílias; desenvolver programas educativos para o pessoal de enfermagem e para a comunidade; coletar e analisar, juntamente com· a equipe de 
saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde, consultando registros de instituições da comunidade; realizar levantamento junto 
à população ou às instituições para possibilitar a diagnose e prognose da situação de saúde da comunidade; organizar programas em bases científicas; estabelecer, juntamente com 
a equipe de saúde, programas elaborados com base em prioridades; estabelecer tempo, produção e custo dos programas; atender às necessidades de saúde da população, dentro 
dos recursos disponíveis; cuidar dos serviços de enfermagem de saúde pública; desenvolver atividades específicas de assistência a indivíduos, famílias e outros grupos da 
comunidade; realizar visitas domiciliares a pacientes, testes de imunidade, vacinação e investigação; supervisionar a execução dos cuidados de enfermagem mais simples; ministrar 
cursos e palestras, coordenando reuniões e aplicando testes de avaliação de conhecimentos para grupos da comunidade; motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios; 
criar juntamente com educadores de saúde públicas e assistentes sociais, grupos na comunidade, para conscientizar e cooperar com a população, na solução de seus próprios 
problemas; revisar técnicas, supervisionar e avaliar rendimentos na formação e informação de profissionais na área de saúde pública; executar outras tarefas referentes ao cargo; 
executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Engenheiro Sanitarista - atuar, com outros profissionais, na pesquisa do impacto causado 'por grandes obras sobre o meio ambiente; projetar construção e operação de estações 
de tratamento de esgotos; projetar redes de tubulações de água e de esgoto; projetar a construção de redes de galerias de águas pluviais e de 'canalização de córregos; projetar a 
construção de sistemas de coleta de esgoto e de águas paradas; projetar a construção de redes de água, bem como o abastecimento e tratamento; projetar sistemas para tratamento 
de líquidos expelidos pela indústria; estudar e projetar equipamentos de controle de emissão de gases poluentes; planejar coleta, tratamento e incineração de resíduos sólidos, 
relacionados ao lixo industrial; controlar operações de retirada e de transporte de lixo urbano para as estações de tratamento; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar 
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Farmacêutico e Farmacêutico II – controlar os medicamentos desde sua aquisição até a sua chegada ao consumidor final; aconselhar sobre o uso de medicamentos esclarecendo 
sua ação, a melhor forma de usar, efeitos indesejados, de acordo com a realidade de cada paciente; responsabilizar-se por de medicamentos que exijam, pela legislação, controle 
mais rigoroso, em função de seus efeitos adversos; manter o controle de qualidade dos medicamentos constantes no órgão de saúde da Administração Municipal; executar outras 
tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Fisioterapeuta e Fisioterapeuta II - elaborar diagnóstico fisioterápico: avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, com base nos testes musculares, funcionais, 
de verificação da cinética e da movimentação de pesquisas de reflexos, de provas de esforços entre outros, de modo a identificar o nível de capacidade funcional do órgão afetado; 
elaborar com base no diagnóstico fisioterápico efetuado e em recomendações médicas, programa de tratamento adequado às condições peculiares do paciente; orientar o uso, no 
tratamento de incapacitados físicos, de aparelhagem elétrica, massagem, exercícios respiratórios, cardio-respiratórios, cardio-vasculares, de educação ou reeducação neuro-
muscular, de regeneração e ou relaxamento muscular, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postural, de adaptação ao uso de órtese, de prótese e de adaptação dos 
meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais para o desempenho físico do paciente; orientar os familiares quanto ao procedimento a ser adotado em caso de limitações de 
capacidade física, bem como orientar o paciente para a execução de terapia em sua residência, quando for o caso; prescrever e ministrar terapia física por meio de agentes 
fototerápicos, termoterápicos, eletroterápicos e aeroterápicos, regulando suas áreas de aplicação e limite de tempo e intensidade; consignar no prontuário avaliações, reavaliações e 
observações sobre o paciente, zelando pela provisão, assistência e manutenção adequada ao mesmo; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Fonoaudiólogo - diagnosticar deficiências relativas à comunicação oral e escuta, voz e audição mediante a realização de exames fonéticos de linguagem, audiométricos e outras 
técnicas próprias; elaborar e desenvolver programas de treinamento ou tratamento para pacientes com distúrbios de voz, fala, linguagem, expressão do pensamento, verbalização e 
audição, conforme diagnóstico; emitir pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica; participar de equipes multiprofissionais na 
identificação de distúrbios de audição e de linguagem em suas formas de expressão; fiscalizar serviços de fonoaudiologia e atendimento prestado por entidades contratadas pela 
Prefeitura; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Instrutor de Atividades Físicas em Saúde - executar ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo na recuperação, na prevenção, na manutenção e na promoção da 
saúde física do usuário dos serviços de saúde; Contribuir com o trabalho da equipe de saúde na formação de diagnóstico e tratamento das sequelas provocadas pelo uso abusivo de 
álcool e outras drogas; Elaborar, juntamente com a equipe de saúde mental, projeto terapêutico individual para portadores de transtorno mental; Participar das reuniões de equipe de 
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saúde, contribuindo para discussão de casos e formação de condutas terapêuticas individuais ou coletivas; Atender pacientes de saúde sob sua responsabilidade, definindo a 
conduta técnica necessária para cada situação, dentro de sua área de atuação; Promover atividades físicas que facilitem a interação social entre os pacientes, buscando a prevenção 
de doenças e proteção da saúde; Prescrever, ministrar, dinamizar a prática de exercícios físicos a pacientes portadores de patologias que comprometem o estado físico do usuário; 
Avaliar, identificar, observar o desenvolvimento físico alcançado pelos pacientes que atende; Propor atividades físicas, exercícios ginásticos, atividades esportivas e recreativas que 
contribuam para a manutenção e prevenção da saúde e bem-estar dos pacientes; Propor, realizar, interpretar e elaborar laudos de testes funcionais, quando indicados para fins 
diagnósticos ou solicitados pela equipe; Elaborar relatório de análise da dimensão sócio cultural e comportamental do movimento corporal dos pacientes e estabelecer nexo causal 
de distúrbios biodinâmicos funcionais; Prestar assessoria especializada à equipe em que trabalha, em matéria de atividade física; Contribuir para a promoção da qualidade 
assistencial no trabalho em equipe interdisciplinar integrando-se a ela, sem renunciar à sua independência ético-profissional; Participar ativamente nos processos de planejamento e 
implantação de programas de atividade física, em temas referentes à saúde do paciente e de hábitos para uma vida saudável; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar 
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Musicoterapeuta - coordenar, planejar, programar, dar supervisão e orientação e utilizar técnicas e métodos terapêuticos, educacionais e recreacionais próprios da musicoterapia, 
com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física, mental e emocional do indivíduo, favorecendo a sua integração social; Fazer o diagnóstico 
musicoterápico e elaborar o programa de tratamento com base nas informações dos profissionais que integram a equipe mult idisciplinar, o programa de tratamento, de 
saúde/educação/social; Complementar o tratamento da equipe de saúde/educação/social, utilizando os conhecimentos técnicos e científicos da Musicoterapia; Orientar a família do 
paciente e a comunidade quanto às condutas terapêuticas a serem observadas para aceitação, integração ou reintegração do mesmo à família e à sociedade; Determinar a 
frequência e duração das sessões musicoterápicas; Utilizar metodologias especificas da Musicoterapia, adequando-as ao campo de atuação e ao paciente a ser atendido, para 
avaliar a sua potencialidade e suas possibilidades; Estabelecer ou adaptar as condições materiais e ambientais adequadas para o atendimento das necessidades do paciente; 
Registrar no prontuário avaliações, reavaliações e observações sobre o paciente, zelando pela provisão, assistência e manutenção adequada do mesmo; Zelar pelo perfeito 
funcionamento e pela preservação, guarda e controle de toda a aparelhagem e instrumental de uso na sua especialidade; Executar outros encargos solicitados pela chefia imediata, 
compatíveis com a função; Executar outras tarefas referentes ao cargo; 
 
Odontólogo e Odontólogo II - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; 
prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de falta de emprego; proceder a perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; aplicar anestesia local e troncular; 
prescrever e aplicar medicação de urgência em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em 
casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça;  operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de anestesia geral, desde que sejam atendidas as 
exigências cautelares recomendadas para o seu emprego, com a participação obrigatória, na anestesia, de médico especialista e em ambiente hospitalar condizente com as 
condições indispensáveis ao ambiente cirúrgico; executar outras tarefas referentes ao cargo. 
 
Odontólogo Buco Maxilo - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia Bucomaxilo Facial decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso de especialização ou em cursos 
de pós-graduação; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno externo, indicadas em Odontologia Bucomaxilo Facial; atestar, no setor de sua atividade 
profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta de emprego; proceder a perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa, 
quando previamente indicado; aplicar anestesia local e troncular; prescrever e aplicar medicação de urgência em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do 
paciente; utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; operar pacientes submetidos a qualquer um dos 
meios de anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego; executar trabalhos profissionais em paciente sob anestesia geral 
quando a mesma for executada por médico especialista e em ambiente hospitalar: que disponha das indispensáveis condições comuns ao ambiente cirúrgico; Executar outras tarefas 
referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Odontólogo Endodontista - praticar todos os atos pertinentes à Endodontia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso de especialização ou em cursos de pós-graduação; 
prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno externo, indicadas em Endodontia; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de falta de emprego; proceder a perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e e\n sede administrativa, quando solicitada; aplicar anestesia local e 
troncular; prescrever e aplicar medicação de urgência em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; utilizar, no exercício da função de perito-
odontológico, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça: operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de anestesia geral, desde que sejam 
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atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego; executar trabalhos profissionais em paciente sob anestesia geral quando a mesma for executada por médico 
especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns ao ambiente cirúrgico; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Odontólogo ESF - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; Prescrever e aplicar 
especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta de emprego; Aplicar anestesia local e troncular; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção 
integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as 
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 
assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da 
saúde e à prevenção de doenças bucais; 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; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; Realizar supervisão técnica do 
THD e ACD; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da ESF; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Odontólogo Imaginologista - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia Imaginologista decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso de especialização ou em cursos 
de. pós-graduação; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia Imaginologista; atestar, no setor de sua atividade 
profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta de emprego; proceder a perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa, 
quando solicitada; aplicar anestesia local e troncular; prescrever e aplicar medicação de urgência, em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; 
utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de 
anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego; executar trabalhos profissionais em paciente sob anestesia geral quando a 
mesma for executada por médico especialista e em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns ao ambiente cirúrgico; executar outras tarefas referentes 
ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Odontólogo Ortodontista - praticar todos os atos pertinentes à ortodontia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; Prescrever e 
aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de falta de emprego; Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; Aplicar anestesia local e troncular; Prescrever e aplicar 
medicação de urgência em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Odontólogo para Pacientes com Necessidades Especiais - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação; Diagnosticar, preservar, tratar e controlar os problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade no seu sistema biológico e/ou 
social, bem como atuar dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros profissionais de saúde e áreas correlatas com paciente; Prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta de 
emprego; Proceder a perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; Aplicar anestesia local e troncular; Operar pacientes submetidos a qualquer um 
dos meios de anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego, com a participação obrigatória, na anestesia, de médico 
especialista e em ambiente hospitalar condizente com as condições indispensáveis ao ambiente cirúrgico; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Odontólogo Odontopediatra - praticar todos os atos pertinentes à Odontopediatria decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; 
Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de falta de emprego; Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; Aplicar anestesia local e troncular; 
Prescrever e aplicar medicação de urgência em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; Utilizar, no exercício da função de perito-odontológico, em 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - RJ 
                                                                                  CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 04/2019 

ANEXO I 
      CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 

 
 

casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; Operar pacientes submetidos a qualquer um dos meios de anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências 
cautelares recomendadas para o seu emprego; Executar trabalhos profissionais em paciente sob anestesia geral somente quando a mesma for executada por médico especialista e 
em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns ao ambiente cirúrgico; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas 
pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Terapeuta Ocupacional - desenvolver procedimentos que compõem um programa terapêutico para prevenir seqüelas e recuperar portadores de deficiências física, psíquicas, 
emocionais e sociais; organizar atividades terapêuticas e orientação quanto adaptações do mobiliário e A.Y.D. (Atividades de Vida Diária e Vida Prática) para os pacientes com 
internação de longa permanência; organizar oficinas terapêuticas para desenvolver e aproveitar seu interesse por determinadas atividades profissionais, podendo chegar a oficina 
protegida e profissionalizante; planejar atividades terapêuticas individuais ou em grupos ( de no máximo quinze pacientes); estabelecer as atividades terapêuticas com base na 
avaliação terapêutica ocupacional de acordo com a patologia ou disfunção do paciente; trabalhar com o potencial do paciente melhorando seu estado físico e mental; realizar a 
intervenção terapêutica ocupacional identificando possível alteração cognitiva, perceptiva, sensorial, motora, funcional, laborativa, afetiva, emocional e social; organizar programas 
com atividades terapêuticas em grupo; participar nos programas propostos, objetivando que o cliente realize as atividades de seu cotidiano com independência (atividades estas 
como autocuidado, trabalho, lazer); identificar situações de risco no ambiente de trabalho e notifica os órgãos competentes; orientar medidas de segurança do trabalho na sua área 
de competência (água, lixo, esgoto, agrotóxico e outros contaminantes ambientais);  cadastrar e participar de fiscalização de estabelecimentos de produção, comércio e serviços de 
interesse da saúde, inclusive em áreas de portos, aeroportos e fronteiras; executar outras tarefas referentes ao cargo;  executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, 
compatíveis com a função. 
 
 

Ensino Médio Completo/ Curso Técnico 
 
Técnico de Aparelho Gessado - desempenhar atividades e/ou procedimentos que façam uso de instrumental para confecção e retirada de aparelhos gessados, talas provisórias e 
outras imobilizações numa sala de gesso e que devem ser indicadas, supervisionadas e de responsabilidade do médico.- executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras 
tarefas solicitadas pela chefia imediata; compatíveis com a função. 
 
Técnico de Higiene Dental ESF -  participar do treinamento de auxiliares e atendentes odontológicos; Colaborar nos programas educativos de saúde bucal; Realizar teste de 
vitalidade pulpar; Fazer a tomada e a revelação de radiografias intra-orais; Realizar a remoção de indultos, placas e tártaro supra-gengival; Executar a aplicação tópica de 
substâncias para a prevenção da cárie dental; Fazer a demonstração de técnicas de escovagens; Inserir e condensar substâncias restauradoras; Polir restaurações; Remover 
suturas; Tratamento de doenças orais; Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos 
atendentes odontológicos; Preparar substancias restauradoras e de moldagens; reparar moldeiras; Confeccionar modelos; Proceder a conservação e manutenção de equipamentos 
odontológicos;. Instrumentar o cirurgião-dentista junto a cadeira operatória; Proceder a limpeza e antissepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; Realizar a 
atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo 
programação e de acordo com suas competências técnicas e legais;  Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; 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; 
Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da ESF; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Técnico de Laboratório -  realizar a coleta de material, para proceder aos testes, exames e amostras de laboratório; manipular com especificações e submetendo-as à fonte de 
calor, para obter os relativos necessários à realização dos  testes, análises e provas de laboratório; proceder a exames anatomo-patológico, preparando as amostras e realizando a 
fixação e corte do tecido orgânico, para possibilitar a leitura microscópica e o diagnóstico laboratorial; fazer exames coprológicos, analisando forma, consistência, cor e cheiro das 
amostras de fezes e pesquisando a existência de concreções, sangue, urobilina, bilirrubina, gorduras e fermentos pancreáticos e parasitas intestinais, através de técnicas 
macroscópicas e microscópicas, para completar diagnósticos; realizar exames de urina de vários tipos, verificando densidade, cor, cheiro, transparência, sedimentos e outras 
características, e a presença de albumina, glicose, pigmentos biliares, urubilina e outras substancias, determinando o pH, para obter subsídios, diagnósticos para diversas doenças e 
complementação diagnóstica da gravidez; fazer interpretações dos resultados dos exames, análise e testes, baseando-se nas tabelas cientificas para elaboração dos laudos médicos 
e a conclusão dos diagnósticos clínicos; auxiliar os especialistas de nível superior nas atividades laboratoriais; cuidar dos estoques de material de laboratório, preservando-os e 
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removendo-os; participar da execução de ensaios e da apresentação de resultados; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia 
imediata, compatíveis com a função. 
 
Técnico em Enfermagem -  executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; assistir ao enfermeiro: no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; assistir ao enfermeiro: na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; assistir 
ao enfermeiro: na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; assistir ao enfermeiro: 
na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; realizar administração de medicamentos por via oral e 
parenteral; verificar e registrar sinais e sintomas dos pacientes; administrar vacinas e controlar rede de frio; fazer sondagem, realizar curativos, registrar procedimentos e assistência 
de enfermagem e ocorrências; solicitar reposição de materiais de consumo para atendimento dos pacientes; participar de campanhas de vacinas e outras que se fizer necessário; 
executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Técnico em Instrumentação Cirúrgica -  conhecer os instrumentos por seus nomes e colocá-los sobre as mesas auxiliares; Ser responsável pela assepsia, limpeza e acomodação 
ordenada e metódica dos instrumentos, mantendo a mesa organizada mesmo no transcorrer da cirurgia; Entregar o instrumento com presteza ao sinal ou pedido verbal do cirurgião, 
colocando-o em sua mão de forma precisa e exata para uso imediato; Intervir eventualmente, no campo operatório, como segundo auxiliar; Requerer às circulantes da sala o material 
necessário; Realizar todas as demais atividades necessárias ao pleno exercício do cargo. Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Técnico em Radiologia -  selecionar filmes a serem utilizados de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico; colocar os filmes posicionados no chassi, fixando letras e 
números raiopacos; instruir pacientes quanto à vestimenta a ser usada e à remoção de objetos metálicos que estejam portando; posicionar corretamente o paciente de acordo com a 
região corporal a ser radiografada; acionar o aparelho de Raio X conforme instruções de funcionamento de chapas radiográficas; preencher formulários: indicar número de 
radiografias realizadas, especificações dos mesmos etc.; manter estoque do material utilizado; zelar pelas condições de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 
referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Técnico em Radiologia Especializada - realizar exames contemplando radiologia convencional, mamografia e tomografia. 
Selecionar filmes a serem utilizados de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico; Colocar os filmes posicionados no chassi, fixando letras e números raiopacos; 
Instruir pacientes quanto à vestimenta a ser usada e à remoção de objetos metálicos que estejam portando; Posicionar corretamente o paciente de acordo com a região corporal a 
ser radiografada; Acionar o aparelho de Raios-X conforme instruções de funcionamento de chapas radiográficas; Preencher formulários: indicar número de radiografias realizadas, 
especificações das mesmas e outras estabelecidas;. Manter estoque do material utilizado; Zelar pelas condições de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas 
referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Técnico em Segurança do Trabalho - efetuar inspeções em locais, instalações e equipamentos nas diversas unidades, determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo 
normas e dispositivos de segurança, visando à prevenção e à minimização de acidentes e fatores inseguros; estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo 
modificações nos equipamentos e instalações, verificando sua observância para prevenir acidentes; inspecionar postos de combate a incêndios, examinado mangueiras, hidrantes, 
extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e preventivas; elaborar relatórios com 
base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição, reparação e remanejamento de equipamentos, visando verificar a total observância dos padrões 
estabelecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho; efetuar o desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos servidores, instruindo os mesmos quanto às normas de 
segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção e acidentes, através de palestras, a fim de que posam agir acertadamente em caso de emergência; coordenar a 
publicação de matérias sobre segurança do trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes, para a garantia da 
integridade pessoal; participar de reuniões sobre segurança do trabalho, fornecendo informações sobre o assunto apresentando sugestões para aperfeiçoar o sistema existente; 
executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
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Ensino Fundamental Completo 
 
Atendente de Consultório Dentário (Auxiliar em Saúde Bucal) e Atendente de Consultório Dentário ESF (Auxiliar em Saúde Bucal) - orientar os pacientes sobre higiene 
bucal; Preparar o paciente para o atendimento; Promover isolamento do campo operatório; Selecionar moldeiras; Confeccionar modelos em gesso; Aplicar métodos preventivos para 
controle da cárie dental; Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 
saúde. Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o 
cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica, preencher e anotar 
fichas clínicas, assim como manter em ordem arquivos e fichários; 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; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
ESF; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Cuidador em Saúde Mental - cuidar de usuário portador de transtorno mental inserido em Residência Terapêutica ou que esteja aos cuidados do Programa de Saúde Mental; 
Facilitar e contribuir para que o usuário execute suas atividades diárias, tais como alimentação, higiene pessoal; Aplicar/ministrar a medicação de rotina, prescrita por profissional 
competente; Acompanhar usuários nos serviços de saúde; Acompanhar usuários nas atividades de lazer, esporte, cultura, educação, trabalho, ou outros requeridos no seu cotidiano, 
indicados por profissional de supervisão da Residência Terapêutica; Executar as tarefas de limpeza, preparo de alimentos, lavagem e manutenção das roupas e utensílios dos 
usuários da Residência Terapêutica, estimulando-o a participar dessas atividades; Exercer sua função mediante orientações prescritas por profissionais de saúde responsáveis pelo 
tratamento e acompanhamento clínico do indivíduo sob sua responsabilidade; Conduzir o usuário para o atendimento no CAPS e estimulá-lo a participar das atividades propostas; 
Acompanhar usuário em atividades para retirada de documentos e recebimento de benefícios previdenciários; Acompanhar usuário em compras de roupas, medicamentos, passeios 
e outros, ajudando o usuário a administrar os recursos financeiros; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis 
com a função. 
 
Auxiliar de Laboratório - auxiliar a preparação do material a ser analisado, numerando e identificando os frascos para os exames; efetuar a assepsia de agulhas e vidraria como 
provetas, pipetas, tubos, seringas e outros recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os, para assegurar os padrões de qualidade funcionalidade requeridos; zelar pelos 
instrumentos e aparelhos como microscópio, centrifugas ou estufas, utilizando panos, escovas e outros materiais, para conservá-los e possibilitar o seu uso imediato; acondicionar os 
materiais de laboratório em gavetas e bandejas, realizando o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares, conforme determina a ordem de serviço; executar 
outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
Maqueiro - transportar pacientes em dependências internas e externas das unidades de saúde; Auxiliar na colocação e retirada de veículos que os transportem; Receber, conferir e 
transportar exames; Manter equipamentos limpos e organizados; Providenciar macas, cadeiras de rodas e campânulas para transporte de pacientes; Executar outras tarefas 
referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 
 
* Esse documento já contempla as alterações realizadas pela Retificação nº 1. 
 

 


