MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE (MG)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/ 2015 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Agente comunitário de saúde (ACS)
Desenvolver ações de integração entre a equipe de saúde e a população adscrita às Unidades Básicas de
Saúde, 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 para a promoção
da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; cadastrar todas as
pessoas de sua microárea; manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos
serviços de saúde disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e
de agravos, e de vigilância à saúde; realizar visitas domiciliares e de ações educativas individuais e
coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente, a respeito
daquelas em situação de risco; acompanhar, por meio de visita domiciliar, as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e cumprir com as atribuições
definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue; desenvolver
atividades nas unidades básicas vinculadas às atribuições; observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho; e executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em
regulamento.
Agente de combate a endemias
Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação; executar
atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações de saúde,
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas
políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família; participar ou promover ações
que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida;
atender os moradores de cada casa em todas as questões relacionadas com a saúde; identificar problemas,
orientar, encaminhar e acompanhar a realização dos procedimentos necessários à proteção, à promoção, à
recuperação/ reabilitação da saúde das pessoas daquela comunidade; realizar, por meio de visita domiciliar,
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade na lógica da vigilância à saúde;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis
com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
Contador
Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar normas
de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração
cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros;
fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis, participar de trabalhos de tomadas de contas dos
responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em
repartições; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e
patrimonial das repartições; orientar do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do
Município; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do
Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar, sob o aspecto
contábil, a situação da dívida pública municipal; acompanhar a execução e prestar contas de convênios e
contratos firmados pelas diversas unidades do município; prestar informações ao controle interno quando
demandado; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis
com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
Educador físico
Veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando
a produção do autocuidado; desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade;
incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência
social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente
com as ESF, sob a forma de coparticipação acompanhamento supervisionada, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; articular
ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública; contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social; identificar profissionais e/ou membros
da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; capacitar os
profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores
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no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e
participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; promover ações ligadas á Atividade
Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; articular parcerias
com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que
estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da
população.
Engenheiro civil
Projetar, dirigir, fiscalizar obras em construção ou reforma conduzir a conservação de estradas de rodagem,
vias públicas, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos
topográficos; aprovar projetos; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir
e executar as instalações de força motriz, mecânica, eletromecânica e redes de distribuição de energia,
água, sanitária e pluvial; examinar projetos e proceder a vistorias de construções; exercer atribuições
relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto
armado, aço e madeira; expedir modificações de autos de infração referentes à irregularidade por
infringência às normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; cumprir e fazer cumprir as
normas do setor; propor normas e rotinas relativas a sua área de competência; manter atualizados os
registros das ações de sua função; executar trabalhos próprios de Engenharia Civil, de acordo com atos e
normas legais; elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, relativos às obras e instalações
destinadas ao saneamento básico, pontes, edificações e correlatos, segundo técnicas específicas; proceder
ao estudo de características e preparar planos, orçamentos de custos, métodos de trabalho e demais dados
requeridos para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras assegurando os
padrões técnicos exigidos; desenvolver trabalhos técnicos de engenharia que viabilizar a demarcação,
medição e representação de terrenos, lotes e áreas pertencentes ao município ou de particulares, conforme
estabelecido pelo órgão; orientar e supervisionar o trabalho de desenhistas arquitetônicos conforme projetos
propostos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.

Fiscal de rendas
Controlar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias; executar vistorias iniciais e informar em
processos administrativos relativos à localização e ao funcionamento, bem como as alterações cadastrais
do interesse da Fazenda Municipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e
similares; orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza
tributária, promover o lançamento dos tributos apurados em levantamentos e revisões fiscais; prestar
informações em processos de certidão e efetuar consulta administrativa da natureza tributária; assessorar e
assistir autoridades superiores para o desenvolvimento econômico do Município; interpretar e aplicar a
legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da
fiscalização externa; verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos
contribuintes; investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos; fazer plantões fiscais e relatórios
sobre as fiscalizações efetuadas; informar processos referentes à avaliação de imóveis; lavrar autos de
infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e
documentos correlatos; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os
interesses da Fazenda Municipal; promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria;
fiscalizar a arrecadação de tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço
e demais entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos
pela legislação específica; lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita,
fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; elaborar planos de fiscalização, objetivando a
racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e preparando elementos necessários à
execução da fiscalização externa; efetuar perícias contábil-fiscais especializadas, realizando as diligências
necessárias; intimar contribuintes a apresentar, em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos
à fiscalização; proceder à fiscalização de tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a
evasão e a fraude no pagamento de impostos; executar outros encargos semelhantes, pertinentes à
categoria funcional; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
2

MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE (MG)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/ 2015 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Fiscal sanitário
Verificar as condições de consumo dos alimentos, encaminhando para análise e apreendendo os alterados,
deteriorados ou falsificados, para garantir um consumo de alimentos saudáveis; fazer cumprir a legislação
municipal relativa à saúde e higiene da população, mediante fiscalização permanente; a interdição de
estabelecimentos; a apreensão de bens e mercadorias; o cumprimento de diligências; registrar em formulário
próprio, eventuais reclamações e denúncias da comunidade, no que se refere a problemas de higiene e
condições de acondicionamento dos produtos alimentícios, afim de que sejam corrigida as irregularidades
verificadas; providenciar exames periódicos, através de amostragem, de animais e pessoas, buscando
detectar e alertar os órgãos competentes quanto a riscos ou sinais de epidemias em todas as áreas de
saúde animal e humana; executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante
determinação superior; inspecionar, sob o ponto de vista higiênico e sanitário, os produtos alimentares de
origem animal, vegetal e seus derivados, verificando as condições e locais de produção, a manipulação,
armazenagem e comercialização, para certificar-se do cumprimento de normas de Saúde Pública; conduzir
equipes de fiscalização; orientar e fiscalizar a observância à legislação sanitária, fazendo cumprir as normas
do poder de polícia administrativa do Município; lavrar auto de infração referente ao descumprimento da
legislação sanitária municipal; inspecionar clubes de recreação, edificações particulares, controlando a
qualidade da água de piscinas e reservatórios, a fim de assegurar condições de saúde satisfatórias à
comunidade; comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às devidas
autuações de interdições inerentes à função; orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene
sanitária; elaborar relatórios das inspeções realizadas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança
do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento
Fisioterapeuta
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de
pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos
órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de
acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e
de nervos periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento
com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos pacientes
exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover
correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; proceder ao
relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos; atuar
no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em todos os níveis de atenção à
saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção, recuperação e
reabilitação da saúde; recepcionar e promover consultar, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo
dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam
elaborar o diagnóstico; orientar os pacientes sobre a prática de exercícios adequados que permitam diminuir
as afecções ou deficiências físicas, orientando e acompanhando o seu desenvolvimento; prestar
esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico;
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; emitir laudos,
pareceres, atestados e relatórios; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
Médico clínico geral – UBS
Médico Clínico Geral: atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção
permanente aos princípios éticos, leis e atos normativos do Conselho Regional de Medicina; examinar
pacientes, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se
necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário ao especialista, a outra categoria
profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica. observar e cumprir as normas de
higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e
previstas em regulamento
Médico – ESF
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade e valorizar a relação médico-paciente e
médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; realizar assistência integral
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção
da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
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idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos nas Unidades de Saúde da Família
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc); realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria,
gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais e procedimentos para fins de diagnóstico; assistir às urgências
clínico-cirúrgicas; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;
contribuir e participar das atividades de educação permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASD e
TSB; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; X;
participar das atividades de educação permanente desenvolvida pela SMS; observar e cumprir as normas
de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e
previstas em regulamento.
Odontólogo
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios
éticos, leis e atos normativos do Conselho Profissional; prevenir, diagnosticar e tratar as enfermidades e
afecções dos dentes e da boca; ministrar diversas formas de tratamento cirúrgico, medicamentoso e de outra
natureza para as doenças e afecções dos dentes e da boca; elaborar e aplicar medida de caráter público,
para diagnosticar e melhorar as condições de higiene dentária e bucal das pessoas que procuram pelo
atendimento nas Unidades de Atendimento da Prefeitura; sugerir, promover e coordenar programas de
saúde bucal preventivo nas diferentes camadas sociais e órgãos do município; acompanhar, verificar e
orientar a limpeza geral do consultório odontológico e a assepsia do instrumental utilizado; solicitar a
reposição periódica de material de consumo, conforme normas estabelecidas; preencher fichas individuais
dos pacientes e relatório mensal do trabalho realizado; fazer registros dos serviços executados; proceder a
exames solicitados; difundir os preceitos de saúde pública, odontológica através de aulas, palestras,
impressos, escritos; executar programas de saúde do escolar e fazer preventivas da saúde bucal das
crianças; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
inserir-se nas estratégias de saúde da família; realizar programas de treinamento; classificar e codificar
doenças; manter atualizados os registros das ações necessários a sua área de competência. observar e
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza
do cargo e previstas em regulamento.
Operador de Máquinas I
Máquinas Leves: executar as tarefas relacionadas à operação de trator agrícola para o preparo de terrenos
agrícolas e plantio (arar e gradear); operar trator de coleta de resíduos e similares.; orientar a manutenção e
conservação das máquinas; executar as atividades de acordo com o manual técnico do equipamento;
Geral: Fazer a manutenção, conservação e guarda de equipamentos, de acordo com as normas e
exigências técnicas; examinar as condições de funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir
e operar as máquinas seguindo todo as normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento,
ferramentas e materiais diversos inspecionando-os antes do início da jornada de trabalho; verificar
diariamente o estado dos pneus; abastecer e lubrificar a máquina; vistoriar troca de óleo do equipamento;
promover a manutenção preventiva e corretiva de acordo com a programação; observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do
cargo e previstas em regulamento.
Operador de Máquinas II
Máquinas Pesadas: operar retroescavadeira, patrol, máquina motoniveladora e outros veículos que exijam
maior complexidade na sua operação; realizar manutenção e conservação de vias públicas; preparar solos
para pavimentação, calçamento, dentre outros; orientar a manutenção e conservação das máquinas;
executar as atividades de acordo com o manual técnico do equipamento;
Geral: Fazer a manutenção, conservação e guarda de equipamentos, de acordo com as normas e
exigências técnicas; examinar as condições de funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir
e operar as máquinas seguindo todo as normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento,
ferramentas e materiais diversos inspecionando-os antes do início da jornada de trabalho; verificar
diariamente o estado dos pneus; abastecer e lubrificar a máquina; vistoriar troca de óleo do equipamento;
promover a manutenção preventiva e corretiva de acordo com a programação; observar e cumprir as
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normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do
cargo e previstas em regulamento.
Professor de Educação Física
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas
ou por aulas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela substituição eventual
de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, pela docência em laboratório de ensino, em sala de recursos
didáticos e em oficina pedagógica e pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem; participar
do processo que envolve planejamento, elaboração, execução, controle e avaliação do projeto políticopedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola;participar da elaboração do
calendário escolar; exercer atividade de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos
termos do regulamento; atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou, como docente,
em projeto de formação continuada de educadores, na forma do regulamento; participar da elaboração e da
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos
educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos, atividades e programas de capacitação
profissional, quando convocado ou convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante
o processo de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades
realizadas; promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação
profissional;exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional
da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar; observar e cumprir as normas de
higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e
previstas em regulamento.
Técnico de N. Sup. Administrativo
Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos
necessários para sua utilização; organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas
de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc.; operar
equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos
conectados; interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; notificar e
informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; executar e
controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; executar o suporte técnico
necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e
instalação de módulos, partes e componentes; administrar cópias de segurança, impressão e segurança
dos equipamentos em sua área de atuação; executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e
acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes
de computadores; participar de programa de treinamento, quando convocado; controlar e zelar pela correta
utilização dos equipamentos; ministrar treinamento em área de seu conhecimento; auxiliar na execução de
planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas
operacionais; elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e
manutenção das redes de computadores; realizar backup (cópia de segurança) dos sistemas existentes e
controlar o arquivamento dos mesmos, visando resguardar os dados e informações necessários; observar e
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a
natureza do cargo e previstas em regulamento.
Técnico de Nível Médio em Políticas Sociais
Apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da Secretaria de Assistência Social e em especial às
equipes de referência do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referências
Especializados de Assistência Social (CREAS), no que se refere às funções técnico-administrativas como
coletar informações, preencher formulários, digitar dados no Cadastro Único (CadÚnico); fornecer relatórios
aos técnicos da gestão do SUAS para análise de dados; participar de reuniões sistemáticas de planejamento
de atividades e de avaliação do processo de trabalho com as equipes de referência; receber e prestar
informações às famílias usuárias do CRAS; mediar processos grupais do serviço socioeducativo geracional,
sob orientação do técnico de referência do CRAS, identificando e encaminhando casos para o serviço
socioeducativo para famílias ou para acompanhamento individualizado; participar de reuniões sistemáticas
de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com as equipes de referência;
participar das atividades de capacitação (ou formação continuada); observar e cumprir as normas de higiene
e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em
regulamento.
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Técnico em Saúde Bucal
Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações
de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das
doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria
de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo
com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista; supervisionar, sob delegação do cirurgião dentista,
o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo
cirurgião dentista; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos,
inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas; aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; realizar isolamento do campo
operatório; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
Ponto Chique (MG), 5 de Agosto de 2015.

GERALDO MAGELA FLÁVIO RABELO
Prefeito Municipal
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