PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2016 – Anexo III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Atribuições conforme Lei 720/2015.
•
Agente Comunitário de Saúde – PSF
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita às
Unidades Básicas de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; trabalhar com descrição 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; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 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,
por meio de 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, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de
acordo com as necessidades definidas pela equipe e cumprir com as atribuições atualmente definidas
para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da
dengue; desenvolver atividades nas unidades básicas, desde que vinculadas às atribuições acima;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
•
Assistente Social
Realizar diagnósticos das demandas e reconhecimento das situações de vida da população que
subsidiem a formulação dos Planos de Assistência Social; formular e executar os programas, projetos,
benefícios e serviços próprios da Assistência Social; elaborar, executar e avaliar o Plano Municipal de
Assistência Social, formular e defender a constituição de orçamento público necessário à implementação
do Plano de Assistência Social; favorecer a participação dos(as) usuários (as) e movimentos sociais no
processo de elaboração e avaliação do orçamento público; planejar, organizar e administrar o
acompanhamento dos recursos orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais nos Centros
de Referência em Assistência Social - CRAS - e Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS; implementar o PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do
CRAS; mediar grupos de famílias dos PAIF; realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares
às famílias referenciadas ao CRAS; acompanhar famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS. Na área da saúde, o profissional tem
como competências intervir junto aos fenômenos sócio-culturais e econômicos, que reduzem a eficácia
dos programas de prestação de serviços no setor, que seja relacionado à promoção, proteção e ou à
recuperação da saúde; discutir com os usuários e/ou responsáveis situações problemas do
acompanhamento social do tratamento da saúde; estimular o usuário a participar do seu tratamento;
informar e discutir com os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando-os ao exercício da cidadania;
elaborar relatórios sociais e pareceres sobre matérias específicas do Serviço Social; participar de
reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; discutir com os familiares sobre a necessidade de apoio na
recuperação e prevenção da saúde do paciente, especialmente os problemas emocionais decorrentes do
impacto da internação, no sentido de amenizar as tensões causadas pela doença e todo o processo de
internação; realizar consulta social para dar encaminhamento às situações detectadas; participar, em
conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos diversos programas e clínicas, como na
saúde da família, na saúde mental, na saúde da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa
com deficiência (PCD), do trabalhador, no planejamento familiar, na redução de danos, álcool e outras
drogas, nas doenças infectocontagiosas (DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, entre outras); e nas
situações de violência sexual e doméstica; participar do projeto de humanização da unidade na sua
concepção ampliada, sendo transversal a todo o atendimento da unidade e não restrito à porta de
entrada; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho executar outras atividades
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento
•
Auxiliar de Odontologia
Recepcionar as pessoas em consultório dentário, procurando identificá-las e averiguando suas
necessidades; efetuar registros em fichas de atendimento; marcar consultas, prestando informações ou
encaminhando-as ao cirurgião-dentista; executar atividades simplificadas de odontologia, auxiliando no
preparo do material odontológico e do instrumental, sob supervisão direta do cirurgião-dentista, para
assegurar o atendimento e/ou tratamento adequado; atuar em projetos de prevenção de doença bucal
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participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal; executar procedimentos
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista; administrar recursos materiais; zelar pela limpeza e
conservação das ferramentas de trabalho; executar outras tarefas que, por suas características, se
incluam na esfera de competência. As atividades serão exercidas conforme normas e procedimentos
técnicos e de biossegurança estabelecidas pelo Conselho Regional de Odontologia.

•
Coordenador do CRAS
Realizar diagnósticos das demandas e reconhecimento das situações de vida da população que
subsidiem a formulação dos Planos de Assistência Social; formular e executar os programas, projetos,
benefícios e serviços próprios da Assistência Social; elaborar, executar e avaliar o Plano Municipal de
Assistência Social, formular e defender a constituição de orçamento público necessário à implementação
do Plano de Assistência Social; favorecer a participação dos (as) usuários (as) e movimentos sociais no
processo de elaboração e avaliação do orçamento público; planejar, organizar e administrar o
acompanhamento dos recursos orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais nos Centros
de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social
- CREAS; implementar o PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS;
mediar grupos de famílias dos PAIF; realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares às
famílias referenciadas ao CRAS; acompanhar famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; coordenar todas as atividades do Centros
de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social
– CREAS, no sentido de implementar para a população todos os programas voltados à Assistência
Social do Município.
•
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.
•
Técnico em Enfermagem
Cumprir normas e regulamentos da instituição; ter como norma o Código de Ética Profissional do
COREN; receber o paciente no Centro Cirúrgico; participar de reuniões com seus líderes quando
solicitado; participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos; manter a ordem e a
limpeza no seu ambiente de trabalho; zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente, da
equipe multiprofissional; zelar pelo correto manuseio de equipamentos; estar ciente das cirurgias
marcadas para a sala de sua responsabilidade; priorizar os procedimentos de maior complexidade,
conforme orientação do enfermeiro; prover o material e equipamentos adequados, de acordo com cada
tipo de cirurgia e as necessidades individuais do paciente, descritas no planejamento de assistência
realizado pelo enfermeiro assistencial; remover sujidades dos equipamentos expostos e das superfícies,
levando em consideração as orientações do setor de controle de infecção da Unidade; verificar a limpeza
de paredes e do piso das Unidades; verificar o funcionamento dos gases medicinais e equipamentos;
verificar o funcionamento da iluminação das Unidades assistenciais; tomar providências para a
manutenção da temperatura adequada da sala; auxiliar na transferência do paciente da maca para a
mesa cirúrgica, certificando-se do correto posicionamento de cateteres, sondas e drenos; auxiliar no
correto posicionamento para o ato cirúrgico; notificar o enfermeiro responsável sobre possíveis
intercorrências; utilizar corretamente equipamentos, materiais permanentes, descartáveis e roupas;
auxiliar o anestesiologista na indução/reversão do procedimento anestésico; preencher corretamente
todos os impressos pertinentes ao prontuário do paciente e a instituição; comunicar ao enfermeiro
defeitos em equipamentos e materiais; controlar materiais, compressas e gases como fator de segurança
para o paciente; auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica; abrir os materiais estéreis dentro de
técnicas assépticas; solicitar a presença do enfermeiro sempre que necessário; encaminhar peças
exames e outros pedidos realizados no transcorrer da cirurgia; auxiliar na transferência do paciente da
mesa cirúrgica para a maca, certificando-se do correto posicionamento de cateteres, sondas e drenos;
Realizar a desmontagem das Unidades utilizadas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança
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do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em
regulamento.

•
Técnico em Políticas Sociais
Apoiar o trabalho do Técnico 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); coordenar grupos de crianças, jovens, mulheres, ou idosos de acordo com
planejamento da Secretaria de Assistência Social; observar e cumprir as normas de higiene e segurança
do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em
regulamento. Executar todos os atos inerentes a alimentação de dados nos sistemas dos programas
sociais mantidos pelo Município de forma isolada ou em parceria com os governais estadual e federal.
Lagoa dos Patos – MG, 30 de junho de 2016.
Hercules Vandy Durães da Fonseca
Prefeito Municipal
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