PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE DENTRO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL
EDITAL Nº 1/2015 – ANEXO lII
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
• Agente Comunitário de Saúde
1-.Executar tarefas, sob supervisão direta, simples e de relativa responsabilidade no atendimento à saúde do
município.
• Agente Controle de Zoonoses
1- Inspecionar estabelecimento públicos, comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença
de animais transmissores de doenças infectocontagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população
quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação deste animais.
• Auxiliar de Consultório Dentário
1-Recepcionar pessoas em consultórios dentários, bem como auxiliar o odontólogo em tarefas simples,
colaborando com, os profissionais no atendimento, preparação e instrumentação.
• Técnico em Enfermagem
1-Orientar o pessoal auxiliar quanto as tarefas simples enfermagem e atendimento ao público, executar as de
maior complexidade e auxiliar médicos enfermeiros em suas atividade
• Assistente Social
1-Operacionalizar programas sociais de atendimento a migrantes, idosos, deficientes, crianças e
adolescentes carentes, menores infratores e as minorias sociais.
2. Auxiliar as equipes técnicas assistenciais pedagógicas na execução dos programas sociais.
• Enfermeiro
1-Planejar, organizar, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem em unidades de saúde pública, em
programa de Saúde da Família ou equivalente em posto de saúde, bem como participar da elaboração,
executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública.
2. Executar trabalhos especializados e fiscalização em atividades ou ambiência no campo da saúde pública.
• Bioquímico/Farmacêutico
1-Realizar exames e emitir laudos técnicos pertinente às análises clínicas, bem como manipular, analisar e
estudar substâncias químicas para obter remédios e outros preparados e a executar trabalhos de fiscalização
em atividades ou ambiência no campo da saúde pública.
• Fisioterapeuta
1-Aplicar métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes para obter a máxima da recuperação funcional dos
órgãos e de tecidos lesados. 2- executar trabalhos de fiscalização em atividades ou ambiência no campo da
saúde pública.
• Educados Físico
1-Participa de equipe multiprofissional, executando trabalhos no campo da saúde pública, desenvolvendo as
atribuições físicas, aplicando recursos de educação de forma preventiva para promover a saúde e o bem
estar das pessoas
• Odontólogo
1-Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade de coordenar, dirigir as ações, diagnosticar e
tratar a saúde bucal da população carente.

• Psicólogo
1-Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento execução de atividades nas áreas clínicas,
educacional e do trabalho junto à população do município.

Curral de Dentro, 10 Dezembro de 2015.

Hermelino Manoel Malaquias
Prefeito Municipal
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