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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014 

 

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

CARGOS Atribuições 

Agente Comunitário de 

Saúde 

Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural 

da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e 

coletiva; fazer o registro de dados, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas 

políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas 

domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família; participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor de 

saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; executar 

outras atribuições afins. 

Médico Plantonista 

Realiza avaliação clínica para decidir sobre internação e transferência 

de pacientes em emergência; emite diagnóstico, prescreve 

medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades, para promover a saúde e o bem estar do paciente; 

examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais 

para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames 

complementares e encaminhá-lo ao especialista; registram a consulta 

médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e 

complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e 

interpreta resultados de exames de Raios-X, para confirmar ou 

informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando dosagem 

e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 

observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 

participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo 

constantemente informações sobre as necessidades na unidade de 

saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zela pela 

conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 

limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes 

um melhor atendimento; preenchimento da CAT nos casos de acidente 

de trabalho; executa-se outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Terapeuta Ocupacional 

Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à 

unidade, que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas de acordo 

com as prescrições médicas; organiza, prepara e executa programas 

ocupacionais, baseando – se em característica e sintomas dos casos em 

tratamento, para propiciar aos pacientes uma terapeuta que possa 

despertar desenvolver, ou aproveitar seu interesse por determinados 

trabalhos; planeja, executa ou supervisiona trabalhos individuais ou 

em grupos, desenvolvendo no paciente atividade criativa, 
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estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para 

possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente e melhor a 

seu psicológico; dirige e orienta os trabalhos, supervisionando os 

pacientes na execução das tarefas, auxiliando – os no desenvolvimento 

de programas, para apressar sua reabilitação; executa outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Psicólogo 

Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade 

de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor social do 

indivíduo, em relação a sua integração à família e à sociedade; presta 

atendimento aos causos de saúde mental como toxicômanos, 

alcoólatras, organizando – os em grupos homogêneos, desenvolvendo 

técnicas de terapia de grupo, para solução de seus problemas; presta 

atendimento psicológico na área educacional, visando o 

desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes 

em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu 

ajustamento; organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando 

sondagens de aptidões e capacidade profissional, objetivando o 

acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no 

trabalho; efetua análises de ocupações e acompanhamento de 

avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes 

multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia 

aplicada no trabalho; executam as atividades relativas ao 

recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 

realizando a identificação e análise de funções; promove o 

ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento 

profissional, realizando a identificação e análise de funções; promove 

o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se 

obter a sua auto-realização; promove palestras e cursos para 

profissionais e a comunidade para prevenção; executa tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


