ANEXO II
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
– PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR – PROMAF
416. NUTRICIONISTA
– participar na elaboração de políticas Municipais como a de Alimentação e Nutrição e a Segurança Alimentar e Nutricional;
– elaborar e monitorar procedimentos, processos e protocolos de atenção à alimentação e nutrição;
– participar no fortalecimento e consolidação dos sistemas de Vigilância Alimentar e Nutricional, Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
– realizar apoio, monitoramento e avaliação de programas de suplementação como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
– participar no fortalecimento do papel do setor de saúde no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Vigilância Alimentar e
Nutricional, Promoção da Alimentação Saudável e Vigilância Sanitária dos Alimentos).
– apoiar o gestor municipal na organização do fluxo de referência para programas de assistência alimentar;
– articular serviços de saúde com instituições e entidades locais, escolas e ONGs a fim de promover ações de alimentação e nutrição
em rede intersetorial e institucionais;
– avaliar a resolubilidade das ações de alimentação e nutrição. Participar da organização e mobilização para coleta de dados para
alimentar sistemas como o SISVAN e ainda analisar os dados gerados;
– participar e propor estudos e pesquisas com base no diagnóstico populacional;
– apoiar ações de educação continuada para outros profissionais da Secretaria Municipal de Saúde com temas relacionados à
alimentação e nutrição, Direito Humano à Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional. Participar no levantamento de recursos
humanos, equipamentos, para o cuidado nutricional adequado;
– apoiar na análise de desempenho do NASF e das Equipes de Saúde da Família nas ações de alimentação e nutrição;
– realizar ações de Alimentação e Nutrição Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo da vida
e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como
aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não transmissíveis;
– ter conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como desenvolver estratégias de resgate de hábitos e
práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos locais de custo acessível e elevado valor nutritivo;
– conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente, promover a articulação
intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários;
– capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências
por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição e elaborar em conjunto com as ESF,
rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de
atenção básica, organizando a referência e a contra–referência do atendimento.
424. TERAPEUTA OCUPACIONAL
– avaliar, criar e reorganizar rotinas e pessoas nos vários domínios da vida diária;
– atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças, e tratamento de alterações que restringem a vida ativa e participativa.
– conhecer os fundamentos do SUS para atuar na Atenção Básica, no âmbito da Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, Saúde Mental,
Reabilitação e NASF.
418. OFICINEIRO
– deverão interagir permanentemente com o Orientador Social e com a equipe técnica de referência do equipamento, de forma a
garantir a integração das atividades aos conteúdos e percursos socioeducativos desenvolvidos com os usuários;
– deverão pautar suas oficinas nas orientações e referenciais pedagógicos fornecidos pelo MDS às equipes técnicas do Serviço
Socioeducativo através do esporte e atividades lúdicas;
– informar mensalmente através de relatório as atividades realizadas no programa;
– organizar mensalmente palestras oferecendo temáticas educativas aos educandos do programa;
– propor calendário semestral de ações;
– acompanhar e avaliar o desempenho dos educandos nas atividades;
– manter organizado e atualizado o fichário de inscrição dos educandos;
– veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do
autocuidado;
– incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades,
por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
– desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção
aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função
protetiva da família;
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– desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) construção da autonomia, autoestima, convívio e
participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas,
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
– organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
– acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
– apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;
– desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
– capacitar os profissionais. Inclusive os orientadores sociais, para atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de
atividades físicas/práticas corporais e esportivas;
– supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes da Rede SUAS;
– participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho;
– participação nas atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais
atividades correlatas;
– participação em reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas,
para a definição de fluxos;
– instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações
e procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território;
– executar outras tarefas afins.
301. ORIENTADOR SOCIAL
– desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção
aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função
protetiva da família;
– desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) construção da autonomia, autoestima, convívio e
participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas,
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
– assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
– apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
– atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
– apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;
– apoiar e participar no planejamento das ações;
– organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
– acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
– apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;
– apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de
situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
– apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
– apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho;
– apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos
de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
– apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda,
ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas,
contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
– apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
– apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
– participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;
– desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
– apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
– informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e
qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
– acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos;
– apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas;
2

– participar, juntamente com o técnico de referências das Unidades do SUAS, de reuniões com as famílias dos jovens, para as quais
for convidado;
– participar de reuniões sistemáticas com o técnico de referência das Unidades do SUAS. Participar das atividades de capacitação
diversas;
– executar outras tarefas afins.
203. COZINHEIRO
– desempenhar atividades de organização e supervisão dos serviços de cozinha em locais de refeições;
– receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios;
– preparar refeições conforme técnica adequada para cada gênero alimentício;
– preparar e distribuir alimentos; Aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento dos alimentos, verificando
estoque e estado de conservação dos equipamentos e materiais utilizados;
– executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, responsabilizando–se pelo ambiente organizacional da
cozinha;
– servir e manipular alimentos e bebidas;
– realizar serviços de café;
– apoiar no planejamento de cardápios e elaboração do pré–preparo, o preparo e a finalização e na triagem de validação e
armazenamento de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, considerando os usuários e
suas necessidades;
– trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das
atividades, utilizar–se de capacidades comunicativas;
– executar outras tarefas afins.
101. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
– Manter rigorosamente limpas as dependências sob sua responsabilidade;
– Auxiliar na mudança de móveis e equipamentos dos postos de saúde;
– Fazer e distribuir café em horários pré–fixados, recolhendo os utensílios utilizados promovendo sua limpeza e cuidando para evitar
danos e perdas materiais;
– Zelar para que os equipamentos e local de seu trabalho estejam em perfeitas condições de utilização, funcionamento, higiene e
segurança;

– PROGRAMA BPC NA ESCOLA
401. ASSISTENTE SOCIAL
– proceder acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias das Unidades do SUAS, oferta de
informações e realização de encaminhamentos as famílias usuárias dos programas, projetos e serviços da assistência social;
– planejamento e implementação do PAIF e PAEFI, de acordo com as características do território de abrangência das Unidades do
SUAS;
– promover a mediação de grupos de usuários e família dos PAIF e PAEFI;
– realizar atendimento particularizado e visitas domiciliares as famílias e usuários referenciadas às Unidades do SUAS, e elaborar
quando necessário relatório psicossocial;
– desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;
– promover o acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e dar Apoio
técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no
território ou no CRAS; – acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
– viabilizar a implantação de projetos sociais acompanhando e avaliando seu desenvolvimento;
– prestar serviços de âmbito social a pessoas, individualmente ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e
necessidades, orientando–as para o acesso a serviços, programas e projetos nas diversas áreas das políticas públicas que venham
melhorar sua qualidade de vida e convivência em sociedade;
– realizar estudos para identificar as variáveis socioeconômicas, culturais, dentre outras, que dificultam ou impedem o
desenvolvimento das potencialidades das pessoas atendidas, visando à adoção de estratégias que resgatem a autoestima e
promovam a inclusão social;
– articular a Rede de Proteção Social para receber estes usuários e incluí–los em atividades de capacitação profissional, educacional,
recreativa e cultural, atendendo as suas necessidades peculiares;
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– articular e acionar, junto ao coordenador, quando necessário, conselhos tutelares e órgãos de segurança e justiça na perspectiva de
proteção e atendimento dos direitos de cidadania; Monitorar os encaminhamentos realizados para os órgãos públicos ou organizações
não governamentais buscando acompanhar a efetividade no atendimento;
– organizar e manter atualizado o arquivo com dados das pessoas assistidas, como prontuários, livros de registro, relatórios e outros,
resguardando os sigilos previstos em lei;
– participar da elaboração e revisão de normas e rotinas, para aprimorar o trabalho realizado; Mobilizar a comunidade para
engajamento nos projetos sociais;
– proceder acolhida, oferta de informações e realizar encaminhamentos as famílias e usuários dos programas, projetos e serviços da
assistência social;
– colaborar no planejamento e implementação dos programas, projetos e serviços, de acordo com as características do território de
abrangência dos mesmos;
– promover a mediação de grupos de famílias; Realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares as famílias atendidas nos
programas, projetos e serviços da assistência social;
– prestar apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos;
– realizar acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
– realizar busca ativa e desenvolver de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco;
– realizar o acompanhamento às famílias em descumprimento de condicional idades, beneficiarias de programas de transferência de
renda;
– alimentar sistema de informações, registros das ações desenvolvidas e planejadas do trabalho de forma coletiva;
– realizar encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e serviços setoriais;
– participar de reuniões sistemáticas, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definições de fluxo, instituição
de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários;
– realizar oficinas/grupos de convivência e atividades socioeducativas com famílias;
– proceder à orientação/acompanhamento para inserção de famílias no CAD–Unico;
– realizar o atendimento inicial do caso, com respectiva triagem e encaminhamento a rede de serviços do município;
– realizar entrevistas para estudo social, planejamento e acompanhamento familiar;
– inserir as famílias na rede de serviços, benefícios e principalmente em programas profissionalizantes para a geração de renda;
– fornecer parecer social quando solicitado;
– promover e realizar palestras na área da Assistência social;
– propor e realizar estudos socioeconômicos que possam contribuir para identificar as demandas e potencialidades para atendimento
e defesa dos direitos dos usuários;
– realizar visitas, orientar, emitir pareceres quando solicitado, elaborar relatórios sociais e encaminhar, inserir pessoas e famílias a
Rede de Proteção Social;
– assessorar e prestar apoio técnico de gestão no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; além de encaminhamento para
aquisição de Benefícios de transferência de renda (bolsa–família e outros);
– benefícios de Prestação Continuada – BPC; benefícios eventuais – assistência em espécie ou material; execução de Programas e
Projetos: capacitação e promoção da inserção produtiva; promoção da inclusão produtiva para beneficiários do programa Bolsa
Família – PBF e do Benefício de Prestação Continuada;
– projetos e programas de enfrentamento à pobreza;
– projetos e programas de enfrentamento à fome;
– grupos de produção e economia solidária;
– geração de trabalho e renda;
– efetivar a articulação do trabalho em rede de proteção social;
– elaborar em conjunto com a equipe Plano Individualizado de Atendimento;
– elaborar mensalmente avaliação de resultados, revisão de metas e adequações para cumprimento dos objetivos propostos;
– alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
– efetuar demais tarefas correlatas a sua função.
421. PSICÓLOGO
– proceder acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias das Unidades do SUAS, oferta de
informações e realização de encaminhamentos as famílias usuárias dos programas, projetos e serviços da assistência social;
– planejamento e implementação do PAIF e PAEFI, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS;
– promover a mediação de grupos de usuários e família dos PAIF e PAEFI;
– realizar atendimento particularizado e visitas domiciliares as famílias e usuários referenciadas às Unidades do SUAS, e elaborar
quando necessário relatório psicossocial;
– desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;
– promover o acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e dar Apoio
técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no
território ou nas Unidades do SUAS;
– acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou
no CRAS;
– acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
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– colaborar no planejamento e implementação dos programas, projetos e serviços, de acordo com as características do território de
abrangência dos mesmos;
– realização da busca ativa no território de abrangência das Unidades do SUAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir
aumento de incidência de situações de risco;
– articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;
– realizar encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e para serviços setoriais;
– participar de reuniões sistemáticas, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definições de fluxo, instituição
de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários;
– organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de respostas às
demandas e de fortalecimentos das potencialidades;
– promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos sociais;
– pesquisar, analisar e estudar as variáveis psicológicas que influenciam no comportamento humano;
– atuar junto à equipe interprofissional para o planejamento, execução e avaliação de ações socioeducativas e sócio assistenciais;
– apoiar tecnicamente os profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos;
– realizar busca ativa e desenvolver projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco;
– realizar oficinas/grupos de convivência e atividades socioeducativas com usuários e famílias;
– colaborar na manutenção de sistema de informações, registros das ações desenvolvidas e planejadas do trabalho de forma coletiva;
– promover e realizar palestras;
– realizar estudos para identificar as variáveis psicossociais, culturais, dentre outras, que dificultam ou impedem o desenvolvimento
das potencialidades das pessoas atendidas, visando à adoção de estratégias que resgatem a autoestima e promovam a inclusão social;
– planejar, organizar, executar e avaliar o atendimento e o acompanhamento psicológico de usuários atendidos;
– promover grupos de apoio aos usuários e seus respectivos familiares; Efetivar a articulação do trabalho em rede de proteção social;
– realizar avaliação e diagnostico psicológicos de entrevistas, observações, testes e dinâmicas com vistas ao acompanhamento
psicológico de usuários;
– realizar estudos de casos;
– elaborar pareceres técnicos psicológicos quando solicitados;
– elaborar em conjunto com a equipe Plano Individualizado de Atendimento;
– além de encaminhamento para aquisição de Benefícios de transferência de renda (bolsa–família e outros);
– benefícios de Prestação Continuada – BPC; benefícios eventuais – assistência em espécie ou material;
– execução de Programas e Projetos: capacitação e promoção da inserção produtiva;
– promoção da inclusão produtiva para beneficiários do programa Bolsa Família – PBF e do Benefício de Prestação Continuada;
– projetos e programas de enfrentamento à pobreza;
– projetos e programas de enfrentamento à fome;
– grupos de produção e economia solidária;
– geração de trabalho e renda. Elaborar mensalmente avaliação de resultados, revisão de metas e adequações para cumprimento dos
objetivos propostos;
– alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
efetuar demais tarefas correlatas a sua função.
302. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
– desempenhar atividades de apoio à gestão administrativa na Rede SUAS;
– apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras e logística;
– sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da assistência social a gestores, entidades e, ou, organizações de
assistência social, trabalhadores, usuários e público em geral;
– recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as ações próprias dos serviços socioassistenciais e para inserção dos usuários
no CadÚnico;
– organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o procedimento administrativo necessário, inclusive em
relação aos formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, dentre outros;
– controlar estoque e patrimônio;
– apoiar na organização e no processamento dos convênios, contratos, acordos ou ajustes com as entidades e, ou, organizações de
assistência social;
– desempenhar tarefas afins. Funções de gestão da informação, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial, de benefícios,
transferência de renda e CadÚnico: Desempenhar atividades de apoio à gestão no âmbito das secretarias de assistência social ou nas
Unidades do SUAS, conforme o caso, para a gestão e o provimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, do Programa Bolsa
Família e dos benefícios eventuais;
– operar sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede
SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda;
– apoiar nas atividades de diagnóstico socioterritorial, planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e
pelos serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda e do CadÚnico, por meio da produção, sistematização e análise
de informações territorializadas;
– apoiar a equipe de referência na orientação e encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda e demais políticas públicas;
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– realizar entrevistas com usuários para inserção de dados no Cadastro Único e demais sistemas e cadastros relacionados à gestão
dos benefícios e transferência de renda;
– registrar, transcrever e digitar informações, operando computadores;
– operar e monitorar sistemas de comunicação em rede;
– manter atualizadas as informações registradas no CadÚnico e demais cadastros;
– preparar equipamentos e meios de comunicação;
– apoiar na segurança operacional por meio de procedimentos específicos;
– desempenhar tarefas afins.
– PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – CAD. ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS.

303. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
– desempenhar atividades de apoio à gestão administrativa na Rede SUAS;
– apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras e logística;
– sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da assistência social a gestores, entidades e, ou, organizações de
assistência social, trabalhadores, usuários e público em geral;
– recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as ações próprias dos serviços socioassistenciais e para inserção dos usuários
no CadÚnico;
– organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o procedimento administrativo necessário, inclusive em
relação aos formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, dentre outros;
– controlar estoque e patrimônio;
– apoiar na organização e no processamento dos convênios, contratos, acordos ou ajustes com as entidades e, ou, organizações de
assistência social;
– desempenhar tarefas afins. Funções de gestão da informação, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial, de benefícios,
transferência de renda e CadÚnico: Desempenhar atividades de apoio à gestão no âmbito das secretarias de assistência social ou nas
Unidades do SUAS, conforme o caso, para a gestão e o provimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, do Programa Bolsa
Família e dos benefícios eventuais;
– operar sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede
SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda;
– apoiar nas atividades de diagnóstico socioterritorial, planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e
pelos serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda e do CadÚnico, por meio da produção, sistematização e análise
de informações territorializadas;
– apoiar a equipe de referência na orientação e encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda e demais políticas públicas;
– realizar entrevistas com usuários para inserção de dados no Cadastro Único e demais sistemas e cadastros relacionados à gestão
dos benefícios e transferência de renda;
– registrar, transcrever e digitar informações, operando computadores;
– operar e monitorar sistemas de comunicação em rede;
– manter atualizadas as informações registradas no CadÚnico e demais cadastros;
– preparar equipamentos e meios de comunicação;
– apoiar na segurança operacional por meio de procedimentos específicos;
– desempenhar tarefas afins.
– PROGRAMA ACESSUAIS TRABALHO

304. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
– desempenhar atividades de apoio à gestão administrativa na Rede SUAS;
– apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras e logística;
– sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da assistência social a gestores, entidades e, ou, organizações de
assistência social, trabalhadores, usuários e público em geral;
– recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as ações próprias dos serviços socioassistenciais e para inserção dos usuários
no CadÚnico;
– organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o procedimento administrativo necessário, inclusive em
relação aos formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, dentre outros;
– controlar estoque e patrimônio;
– apoiar na organização e no processamento dos convênios, contratos, acordos ou ajustes com as entidades e, ou, organizações de
assistência social;
– desempenhar tarefas afins. Funções de gestão da informação, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial, de benefícios,
transferência de renda e CadÚnico: Desempenhar atividades de apoio à gestão no âmbito das secretarias de assistência social ou nas
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Unidades do SUAS, conforme o caso, para a gestão e o provimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, do Programa Bolsa
Família e dos benefícios eventuais;
– operar sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede
SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda;
– apoiar nas atividades de diagnóstico socioterritorial, planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e
pelos serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda e do CadÚnico, por meio da produção, sistematização e análise
de informações territorializadas;
– apoiar a equipe de referência na orientação e encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda e demais políticas públicas;
– realizar entrevistas com usuários para inserção de dados no Cadastro Único e demais sistemas e cadastros relacionados à gestão
dos benefícios e transferência de renda;
– registrar, transcrever e digitar informações, operando computadores;
– operar e monitorar sistemas de comunicação em rede;
– manter atualizadas as informações registradas no CadÚnico e demais cadastros;
– preparar equipamentos e meios de comunicação;
– apoiar na segurança operacional por meio de procedimentos específicos;
– desempenhar tarefas afins.
– PROGRAMA SUAS – APRIMORA REDE

305. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
– desempenhar atividades de apoio à gestão administrativa na Rede SUAS;
– apoiar nas áreas de recursos humanos, administração, compras e logística;
– sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da assistência social a gestores, entidades e, ou, organizações de
assistência social, trabalhadores, usuários e público em geral;
– recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as ações próprias dos serviços socioassistenciais e para inserção dos usuários
no CadÚnico;
– organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o procedimento administrativo necessário, inclusive em
relação aos formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, dentre outros;
– controlar estoque e patrimônio;
– apoiar na organização e no processamento dos convênios, contratos, acordos ou ajustes com as entidades e, ou, organizações de
assistência social;
– desempenhar tarefas afins. Funções de gestão da informação, monitoramento, avaliação, vigilância socioassistencial, de benefícios,
transferência de renda e CadÚnico: Desempenhar atividades de apoio à gestão no âmbito das secretarias de assistência social ou nas
Unidades do SUAS, conforme o caso, para a gestão e o provimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, do Programa Bolsa
Família e dos benefícios eventuais;
– operar sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede
SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda;
– apoiar nas atividades de diagnóstico socioterritorial, planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e
pelos serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda e do CadÚnico, por meio da produção, sistematização e análise
de informações territorializadas;
– apoiar a equipe de referência na orientação e encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda e demais políticas públicas;
– realizar entrevistas com usuários para inserção de dados no Cadastro Único e demais sistemas e cadastros relacionados à gestão
dos benefícios e transferência de renda;
– registrar, transcrever e digitar informações, operando computadores;
– operar e monitorar sistemas de comunicação em rede;
– manter atualizadas as informações registradas no CadÚnico e demais cadastros;
– preparar equipamentos e meios de comunicação;
– apoiar na segurança operacional por meio de procedimentos específicos;
– desempenhar tarefas afins.
– PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF

411. MÉDICO DE FAMÍLIA
– 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, adulto e idoso, de ambos os sexos;
– no nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
– realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio;
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– aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
– fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, de saúde mental, etc.;
– encaminhar o paciente aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF,
por meio de um sistema de acompanhamento e de referência e contra–referência;
– supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas
ao desempenho de suas funções;
– realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
– indicar internação hospitalar;
– solicitar exames complementares;
– verificar e atestar óbito;
– conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas;
– identificar os problemas de saúde e as situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;
– elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam
em risco a saúde;
– executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica,
nas diferentes fases do ciclo de vida;
– valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;
– realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento;
– resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica;
– garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra–referência para os casos de maior
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
– prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;
– coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;
– promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento
conjunto dos problemas identificados;
– fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e às suas bases legais;
– incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde;
auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;
– atender às normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades correlatas.
405. ENFERMEIRO ESF
– realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;
– realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e
avaliar a USF;
– executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso, de ambos os sexos;
– no nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
– realizar ações de saúde em diferentes ambientes na USF e, quando necessário, no domicílio;
– realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica definidas na Norma Operacional da
Assistência à Saúde;
– aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
– organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, de saúde mental, etc.;
– supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas
ao desempenho de suas funções;
– solicitar serviços de manutenção, reparo e substituição do material utilizado;
– conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas;
– identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;
– elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam
em risco a saúde;
– executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica,
nas diferentes fases do ciclo de vida;
– valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;
– realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica;
– garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra–referência para os casos de maior
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
– prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;
– coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;
– promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento
conjunto dos problemas identificados;
– fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e às suas bases legais;
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– incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde;
– auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;
– atender às normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades correlata.
417. ODONTÓLOGO ESF
– realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita;
– realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma
Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS);
– realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica, para a população adstrita;
– encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas mais complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento;
– realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
– prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
– emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
– executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos e grupos
específicos, de acordo com planejamento local;
– coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;
– programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
– capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; programar e
supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD;
– conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas;
– identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;
– elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam
em risco a saúde;
– executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica,
nas diferentes fases do ciclo de vida; valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto,
de respeito;
– realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica;
– garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra–referência para os casos de maior
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
– prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;
– coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;
– promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento
conjunto dos problemas identificados;
– fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e às suas bases legais;
incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde;
– auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;
– atender às normas de higiene e segurança do trabalho;
– executar outras atividades correlatas.
202. AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
– receber e registrar pacientes em consultórios dentários;
– auxiliar dentistas em exames e tratamentos;
– divulgar princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade, orientando–os sobre as prescrições,
princípios de higiene e cuidados alimentares;
– preencher boletins estatísticos e redigir relatórios das tarefas executadas;
– executar tarefas correlatas de escritório;
– participar do treinamento do ACD I;
– colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
– colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor, anotador;
– educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais;
– fazer a demonstração de técnicas de escovação; supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD I;
– realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supra–gengivais;
– executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental;
– na falta do Auxiliar de Consultório Dentário I, fazer o papel de ACD I junto ao cirurgião dentista;
– realizar outras tarefas de acordo com as atribuições da Unidade Administrativa e da natureza do seu trabalho;
– executar demais atividades profissionais de apoio, correspondentes à sua especialização no curso técnico, de acordo com as
competências do órgão onde atua;
– executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
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310. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
– atender crianças, procedendo à limpeza e profilaxia superficiais dos dentes; aplicar compostos de flúor no esmalte dos dentes, em
períodos preestabelecidos;
– fichar e fazer o controle periódico dos menores submetidos à aplicação; encaminhar ao dentista os portadores de cáries dentárias,
fístulas, gengivites e outros focos; fornecer dados mensais para levantamentos estatísticos;
– fazer a apuração e auxiliar na realização de inquéritos; elaborar pequenos relatórios; participar dos treinamentos dos Auxiliares de
Consultório Dentário I e II;
– colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
– colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador;
– educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais;
– fazer a demonstração de técnicas de escovação;
– supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD I e II;
– fazer a tomada e revelação de radiografias intraorais;
– realizar teste de vitalidade pulpar;
– remover indutos, placas e cálculos supra–gengivais;
– executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental;
– inserir e condensar substâncias restauradoras;
– polir restaurações; proceder à limpeza e à assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos;
– confeccionar modelos e preparar moldeiras; desempenhar tarefas afins.
307. CLASSE: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ME04
– desempenhar atividades técnicas de enfermagem em estabelecimentos de assistência médica, atuando em cirurgia, terapia,
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e do trabalho, e outras áreas, cooperando na proteção e
recuperação da saúde do paciente;
– atuar na prevenção epidemiológica;
– executar ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. Sob supervisão do Enfermeiro, atuar no planejamento, programação,
orientação das atividades de assistência de enfermagem;
– trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;
– realizar registros nos prontuários do paciente, sobre a tomada de providências imediatas cabíveis; – participar das atividades de
assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade de saúde e quando indicado
ou necessário no domicílio, escolas, associações dentre outros;
– realizar ações de educação em saúde a grupos específicos ou famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe,
assim como participar do gerenciamento da unidade de saúde;
– exercer outras atividades correlatas.
204. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população abrangida pela USF, considerando as
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
– trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
– estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção das
doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
– orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
– acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades
definidas pela equipe;
– realizar ações de educação em saúde e de mobilização social;
– orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva; realizar mapeamento;
– 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 odontológico, quando necessário;
– realizar ações e atividades, no nível de sua competência, 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 situação 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;
– identificar parceiros e recursos evidentes na comunidade, que possam ser potencializados pelas equipes;
– participar em caráter excepcional de campanhas de controle de endemias e epidemias, mediante convocação do setor responsável;
– atender às normas de higiene e segurança do trabalho;
– executar outras atividades correlatas.
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– PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF

410. FONOAUDIÓLOGO
– prestar assistência às crianças, aos adolescentes, aos adultos, e idosos;
– realizar diagnósticos, tratamentos, testes, exames e suas interpretações, distúrbios vocais, doenças auditivas e do aparelho
respiratório;
– identificar problemas e ou deficiências da comunicação oral, utilizando técnicas próprias de avaliação, treinamento fonético,
auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, visando o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala;
– examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fonoaudiologia;
– orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde;
– realizar ações de reabilitação que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à melhoria da qualidade de vida
dos indivíduos;
– realizar ações de reabilitação multiprofissional, avaliando as necessidades do indivíduo e o significado da deficiência no contexto
familiar e social;
– avaliar e interpretar resultados buscando ações mais adequadas e prover o cuidado longitudinal aos usuários;
– implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública.
408. FISIOTERAPEUTA
– realizar ações de reabilitação (incluindo orientações domiciliares para pessoas com deficiência, familiares e cuidadores);
– realizar orientações, atendimento e acompanhamento de exercícios terapêuticos para mobilidade físico–funcional;
– encaminhar pacientes para serviços clínicos específicos, atividades de minimização de riscos à saúde funcional;
– realizar orientações, adaptações, atendimento e treinamento das atividades de vida diária;
– realizar práticas corporais e atividade física com grupos populacionais como gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas,
pessoas com deficiência;
– realizar orientações ergonômicas posturais e cinesioterapêuticas (avaliando condições ambientais desfavoráveis à saúde);
– realizar exercícios terapêuticos para controle de glicemia e pressão arterial, orientações para prevenção e promoção da saúde dos
pacientes, além de ações na saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança e do adolescente.
415. NUTRICIONISTA
– participar na elaboração de políticas Municipais como a de Alimentação e Nutrição e a Segurança Alimentar e Nutricional;
– elaborar e monitorar procedimentos, processos e protocolos de atenção à alimentação e nutrição;
– participar no fortalecimento e consolidação dos sistemas de Vigilância Alimentar e Nutricional, Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
– realizar apoio, monitoramento e avaliação de programas de suplementação como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
– participar no fortalecimento do papel do setor de saúde no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Vigilância Alimentar e
Nutricional, Promoção da Alimentação Saudável e Vigilância Sanitária dos Alimentos).
– apoiar o gestor municipal na organização do fluxo de referência para programas de assistência alimentar;
– articular serviços de saúde com instituições e entidades locais, escolas e ONG’s a fim de promover ações de alimentação e nutrição
em rede intersetorial e institucionais;
– avaliar a resolubilidade das ações de alimentação e nutrição. Participar da organização e mobilização para coleta de dados para
alimentar sistemas como o SISVAN e ainda analisar os dados gerados;
– participar e propor estudos e pesquisas com base no diagnóstico populacional;
– apoiar ações de educação continuada para outros profissionais da Secretaria Municipal de Saúde com temas relacionados à
alimentação e nutrição, Direito Humano à Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional. Participar no levantamento de recursos
humanos, equipamentos, para o cuidado nutricional adequado;
– apoiar na análise de desempenho do NASF e das Equipes de Saúde da Família nas ações de alimentação e nutrição;
– realizar ações de Alimentação e Nutrição Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo da vida
e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como
aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não–transmissíveis;
– ter conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como desenvolver estratégias de resgate de hábitos e
práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos locais de custo acessível e elevado valor nutritivo;
– conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente, promover a articulação
intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários;
– capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências
por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição e elaborar em conjunto com as ESF,
rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de
atenção básica, organizando a referência e a contra–referência do atendimento.
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406. FARMACÊUTICO
– coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família;
– o farmacêutico do Nasf deve interagir com o nível central de gestão da AF e com a coordenação das Unidades de Saúde, propondo
a normatização dos procedimentos relacionados à AF, a fim de obter melhores resultados no acesso, na racionalização dos recursos
e no uso dos medicamentos;
– auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/
Saúde da Família, assegurando a integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde;
– promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família,
por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; assegurar a dispensação adequada dos medicamentos
e viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica na Atenção Básica/ Saúde da Família;
– selecionar, programar medicamentos e insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços;
– receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica/ Saúde da Família;
– acompanhamento Farmacoterapêutico e orientação farmacêutica, avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os
medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida
da população;
– subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade associados aos
medicamentos;
– elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos
na área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade;
– intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de Atenção Básica/Saúde
da Família, visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da
qualidade de vida;
– estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em
atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica;
– visita domiciliar na Assistência farmacêutica, os profissionais devem realizar o acompanhamento do usuário, em domicílio, com uma
periodicidade a ser definida em conjunto com a equipe;
– treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/ Saúde da Família para o cumprimento das atividades referentes à
Assistência Farmacêutica.
420. PREPARADOR FÍSICO
– realizar, com ampla autonomia, atividades que proporcionem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos agravos
e dos danos decorrentes das doenças não transmissíveis.

422. PSICÓLOGO – NASF
– Conhecimento da Política nacional de Saúde Mental;
– Ampliar e qualificar o cuidado às pessoas com transtornos mentais nos serviços de cuidado com base no território de abrangência;
– Atuar em ações de Saúde mental na Atenção Primária à Saúde em articulação com a rede – CAPS, Ambulatórios, Residência
Terapêuticas;
– Articular a Saúde Mental com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e sobretudo com a Atenção Primária;
– Atuar a partir do contexto familiar e comunitário, promover a continuidade do cuidado e organização em rede. Promover a produção
do cuidado em Saúde Mental no território;
– Auxiliar e capacitar as Equipes de Saúde da Família (ESF) a trabalhar com a dimensão do sofrimento psíquico;
– Auxiliar na eficácia de ações de promoção e práticas que favorecem a equidade, integralidade e cidadania efetivando os princípios
do SUS;
– Favorecer o trabalho integrado entre ESF e Saúde Mental visando a melhora da qualidade de vida dos indivíduos e comunidades;
– Utilizar o Apoio Matricial como estratégia para ampliação do acesso ao cuidado em Saúde Mental. Realizar trabalho compartilhado
de suporte às ESF através do NASF;
– Qualificar a Atenção Primária à Saúde para atendimento adequado aos problemas mais frequentes como ansiedade e depressão;
– Articular ações de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação psicossocial;
– Realizar ações e estratégias de forma interdisciplinar;
– Utilizar a ferramenta de Educação Permanente como dispositivo para organizar as ações em Saúde Mental na Atenção Primária à
Saúde;
– Construir Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) para casos mais complexos, visando o trabalho em conjunto, inter e transdisciplinar
e articulando recursos institucionais e comunitários.

403. ASSISTENTE SOCIAL
– desenvolver ações visando a intersetorialidade, que se integrem a outras políticas sociais ( educação, esporte, cultura, segurança,
trabalho e lazer);
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– estreitar a relação entre integralidade da atenção e equidade no acesso às ações e serviços de saúde, visando diminuir as
desigualdades sociais;
– promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os conselhos
locais e/ou municipais de saúde;
– atuar em parceria, com outros profissionais da equipe do NASF, na identificação dos valores e normas das famílias e comunidade
que contribuem tanto para o processo de adoecimento quanto para o de cura;
– colaborar para a mobilização da comunidade em torno de demandas de transformação do espaço social;
– promover espaços de educação permanente, visando fortalecimento do vínculo e sensibilização dos profissionais na abordagem
familiar;
– criar espaços que possibilitem a discussão e reflexão conjunta dos processos de trabalho de Equipes de Saúde da Família e NASF.
413. MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRA
– realizar atendimentos às infecções parasitárias, imunodeficiências, distúrbios hematológicos, doenças infectocontagiosas e
imunização, nutrição infantil, anemias;
– realizar trabalho multidisciplinar auxiliando e realizando ações de matriciamento de profissionais das Equipes de Saúde da Família
nos acompanhamentos da saúde da criança;
– realizar capacitações para os profissionais das Equipes de saúde da Família;
– planejar e monitorar a utilização de protocolos de atendimento às crianças;
– trabalhar com consonância com programas de Suplementação como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Monitorar
e investigar de causas de óbitos infantis.
423. TERAPEUTA OCUPACIONAL
– avaliar, criar e reorganizar rotinas e pessoas nos vários domínios da vida diária;
– atuar na promoção da saúde , prevenção de doenças, e tratamento de alterações que restringem a vida ativa e participativa.
– conhecer os fundamentos do SUS para atuar na Atenção Básica, no âmbito da Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, Saúde Mental,
Reabilitação e NASF.

– PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE
419. PREPARADOR FÍSICO
– realizar, com ampla autonomia, atividades que proporcionem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos agravos
e dos danos decorrentes das doenças não transmissíveis.

– PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR EMAD E EMAP
402. ASSISTENTE SOCIAL
– desenvolver ações visando a intersetorialidade, que se integrem a outras políticas sociais ( educação, esporte, cultura, segurança,
trabalho e lazer);
– estreitar a relação entre integralidade da atenção e equidade no acesso às ações e serviços de saúde, visando diminuir as
desigualdades sociais;
– promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os conselhos
locais e/ou municipais de saúde;
– atuar em parceria, com outros profissionais da equipe do NASF, na identificação dos valores e normas das famílias e comunidade
que contribuem tanto para o processo de adoecimento quanto para o de cura;
– colaborar para a mobilização da comunidade em torno de demandas de transformação do espaço social;
– promover espaços de educação permanente, visando fortalecimento do vínculo e sensibilização dos profissionais na abordagem
familiar;
– criar espaços que possibilitem a discussão e reflexão conjunta dos processos de trabalho de Equipes de Saúde da Família e NASF.
404. ENFERMEIRO
– realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada;
– realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e
avaliar a USF;
– executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, adulto e idoso, de ambos os sexos;
– no nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
– realizar ações de saúde em diferentes ambientes na USF e, quando necessário, no domicílio;
– realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica definidas na Norma Operacional da
Assistência à Saúde;
– aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
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– organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, de saúde mental, etc.;
– supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas
ao desempenho de suas funções;
– solicitar serviços de manutenção, reparo e substituição do material utilizado;
– conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas;
– identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta;
– elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam
em risco a saúde;
– executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica,
nas diferentes fases do ciclo de vida;
– valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito;
– realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica;
– garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra–referência para os casos de maior
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
– prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;
– coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;
– promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento
conjunto dos problemas identificados;
– fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e às suas bases legais;
– incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde;
– auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;
– atender às normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades correlata.
407. FISIOTERAPEUTA
– efetuar o tratamento fisioterapêutico de acordo com sua avaliação, através de diversas modalidades terapêuticas (motoras e
respiratórias);
– examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia;
– requisitar, realizar e interpretar exames;
– exercitar a reabilitação física de pacientes, orientado–os ou a seus cuidadores na execução de exercícios (motores e respiratórios)
adequados ao tratamento, utilizando equipamentos e instrumentos adequados da fisioterapia;
– estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública; – desempenhar tarefas afins”.
409. FONOAUDIÓLOGO
– prestar assistência às crianças, aos adolescentes, aos adultos, e idosos;
– realizar diagnósticos, tratamentos, testes, exames e suas interpretações, distúrbios vocais, doenças auditivas e do aparelho
respiratório;
– identificar problemas e ou deficiências da comunicação oral, utilizando técnicas próprias de avaliação, treinamento fonético,
auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, visando o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala;
– examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fonoaudiologia;
– orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde;
– realizar ações de reabilitação que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à melhoria da qualidade de vida
dos indivíduos;
– realizar ações de reabilitação multiprofissional, avaliando as necessidades do indivíduo e o significado da deficiência no contexto
familiar e social;
– avaliar e interpretar resultados buscando ações mais adequadas e prover o cuidado longitudinal aos usuários;
– implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública.
412. MÉDICO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
– realizar atendimento médico para aqueles que apresentem incapacidade de se deslocarem até a UBS, avaliar de modo integral a
situação da pessoa enferma;
– estabelecer forma de comunicação participativa com a família, levar o caso para discussão na equipe;
– emitir prescrição do tratamento medicamentoso;
– realizar pequenos procedimentos auxiliado pela equipe;
– registrar os atendimentos realizados; promover e participar de avaliações semanais do plano de acompanhamento de visita
domiciliar;
– indicar internação hospitalar;
– verificar e atestar o óbito; emitir laudos e relatórios necessários;
– acompanhar o paciente em consultas com especialistas dentro ou fora do município;
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– planejar ações de educação continuada da equipe;
– admitir, dar alta e/ou encaminhar o paciente para atenção básica;
– realizar no mínimo uma visita semanal a cada paciente admitido no programa;
– analisar fichas clínicas, prontuários, exames de demais documentos de pacientes, para avaliar o procedimento executado, conforme
normas vigentes do sistema único de saúde;
– ministrar tratamento para diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente seguindo
plano terapêutico e protocolos definidos; exercer outras atividades correlatas.
414. NUTRICIONISTA
– participar na elaboração de políticas Municipais como a de Alimentação e Nutrição e a Segurança Alimentar e Nutricional;
– elaborar e monitorar procedimentos, processos e protocolos de atenção à alimentação e nutrição;
– participar no fortalecimento e consolidação dos sistemas de Vigilância Alimentar e Nutricional, Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
– realizar apoio, monitoramento e avaliação de programas de suplementação como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
– participar no fortalecimento do papel do setor de saúde no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Vigilância Alimentar e
Nutricional, Promoção da Alimentação Saudável e Vigilância Sanitária dos Alimentos);
– apoiar o gestor municipal na organização do fluxo de referência para programas de assistência alimentar;
– articular serviços de saúde com instituições e entidades locais, escolas e ONG’s a fim de promover ações de alimentação e nutrição
em rede intersetorial e institucionais;
– avaliar a resolubilidade das ações de alimentação e nutrição. Participar da organização e mobilização para coleta de dados para
alimentar sistemas como o SISVAN e ainda analisar os dados gerados;
– participar e propor estudos e pesquisas com base no diagnóstico populacional;
– apoiar ações de educação continuada para outros profissionais da Secretaria Municipal de Saúde com temas relacionados à
alimentação e nutrição, Direito Humano à Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional. Participar no levantamento de recursos
humanos, equipamentos, para o cuidado nutricional adequado;
– apoiar na análise de desempenho do NASF e das Equipes de Saúde da Família nas ações de alimentação e nutrição;
– realizar ações de Alimentação e Nutrição Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo da vida
e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como
aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não–transmissíveis;
– ter conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como desenvolver estratégias de resgate de hábitos e
práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos locais de custo acessível e elevado valor nutritivo;
– conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente, promover a articulação
intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários;
– capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências
por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição e elaborar em conjunto com as ESF,
rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de
atenção básica, organizando a referência e a contra–referência do atendimento.
306. TÉCNICO EM ENFERMAGEM
– desempenhar atividades técnicas de enfermagem em estabelecimentos de assistência médica, atuando em cirurgia, terapia,
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e do trabalho, e outras áreas, cooperando na proteção e
recuperação da saúde do paciente; atuar na prevenção epidemiológica;
– executar ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. Sob supervisão do Enfermeiro, atuar no planejamento,
programação, orientação das atividades de assistência de enfermagem;
– trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros nos prontuários do
paciente, sobre a tomada de providências imediatas cabíveis, participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade de saúde e quando indicado ou necessário no domicílio,
escolas, associações dentre outros;
– realizar ações de educação em saúde a grupos específicos ou famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe,
assim como participar do gerenciamento da unidade de saúde;
– exercer outras atividades correlatas.

308. TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA
– desempenhar atividades técnicas de enfermagem em estabelecimentos de assistência médica, atuando em cirurgia, terapia,
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e do trabalho, e outras áreas, cooperando na proteção e
recuperação da saúde do paciente; atuar na prevenção epidemiológica;
– executar ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. Sob supervisão do Enfermeiro, atuar no planejamento,
programação, orientação das atividades de assistência de enfermagem;
– trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros nos prontuários do
paciente, sobre a tomada de providências imediatas cabíveis, participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na unidade de saúde e quando indicado ou necessário no domicílio,
escolas, associações dentre outros;
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– realizar ações de educação em saúde a grupos específicos ou famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe,
assim como participar do gerenciamento da unidade de saúde;
– exercer outras atividades correlatas.

– PROGRAMA CONTROLE DE ZOONOZES
201. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
– atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde;
– discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses;
– pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e infestações;
– vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores causadores de infecções e infestações;
– remoção e/ou eliminação de vegetação e recipientes com focos ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e
infestações;
– manuseio e operação de equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas;
– aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e infestações;
– execução de guarda, alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de animais;
– orientação aos cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores;
– participação em reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social;
– participação em ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida.

– PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE
309. TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
– confeccionar dispositivos e aparelhos protéticos e ortodônticos, por solicitação do cirurgião–dentista;
– prestar suporte técnico ao cirurgião–dentista na fase laboratorial da confecção das próteses dentárias;
– operar e zelar pelo bom uso e manutenção do maquinário tecnológico relacionado a confecção das próteses e aparelhos
ortodônticos;
– realizar demais atividades inerentes ao emprego;
– executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente organizacional e
outras atividades afins.
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