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SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO I - DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS  - RETIFICADO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 0 2/ 2 0 20

CARGO 201 – CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
Requisitos: Ensino médio completo,  curso básico conforme o Código de Trânsito Brasileiro,  Carteira Nacional  de Habilitação
categoria “D” ou “E”.
Atribuições Sumárias: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores, pacientes e material biológico
humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como
sinalização sonora e luminosa, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente.

CARGO 301 – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
Requisitos: Curso Técnico Profissionalizante específico de nível médio e Registro no Conselho de Classe
Atribuições Sumárias: Confeccionam e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso
de material convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executam imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais
(imobilizações para os dedos). Preparam e executam trações cutâneas, auxiliam o médico ortopedista na instalação de trações
esqueléticas e nas manobras de redução manual. Podem preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico,
como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações. Comunicam-se oralmente e
por escrito, com os usuários e profissionais de saúde.

CARGO 302 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Requisitos: Curso Técnico Profissionalizante específico de nível médio e Registro no Conselho de Classe.
Atribuições Sumárias: Atuam nas funções de orientar o paciente, receber, preparar, processar amostras biológicas e assistir ao
bioquímico e/ou biomédico.  Coletam a amostra biológica sanguínea empregando técnicas e instrumentações  adequadas para
testes  e  exames  em  um  Laboratório  de  Análises  Clínicas.  Identificam  e  cadastrar  os  pacientes.  Identificam,  acondicionam,
conservam, transportam as amostras biológicas. Preparam as amostras biológicas para a realização dos exames. Auxiliam no
preparo de soluções e reagentes. Executam tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica das amostras
biológicas. Procedem a higienização, limpeza, lavagem, desinfecção, secagem e esterilização de instrumental, vidraria, bancada e
superfícies. Auxiliam na manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos do Laboratório de Análises Clínicas.
Organizam arquivos e registram as cópias dos resultados. Organizam e mantém o estoque atualizado. Seguem os procedimentos
técnicos de boas práticas, normas de Biossegurança e da Gestão Qualidade. Descartam as amostras biológicas de acordo com as
normas de preservação ambiental.  Guardam sigilo e confidencialidade de dados e informações conhecidas em decorrência do
trabalho. 

CARGO 303  – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos: Curso Técnico Profissionalizante específico de nível médio e Registro no Conselho Regional da Classe
Atribuições Sumárias: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, unidades pré-hospitalares fixas e móveis,
centros de especialidades, ambulatórios, e unidade básica da saúde; atuam de acordo com a necessidade da área de lotação;
prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares e
com a equipe de saúde.

CARGO 304 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Requisitos: Curso Técnico Profissionalizante específico de nível médio e Registro no Conselho de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Preparam  materiais  e  equipamentos  para  exames  e  radioterapia;  operam  aparelhos  médicos  e
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparam pacientes e
realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas
práticas, normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. Mobilizam capacidades de comunicação para registro de
informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes. Podem supervisionar uma equipe de trabalho.

CARGO 401 – ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 
Requisitos: Formação Superior em Serviço Social e registro no Conselho Regional da Classe.
Atribuições  Sumárias:  Prestam  serviços  sociais  orientando  indivíduos,  famílias,  comunidade  e  instituições  sobre  direitos  e
deveres  (normas,  códigos  e  legislação),  serviços  e  recursos  sociais  e  programas;  planejam,  coordenam  e  avaliam  planos,
programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídico, habitação e
outras),  atuam,  orientam e  monitoram ações  em desenvolvimento  humano e  saúde,  desempenham tarefas  administrativas  e
articulam recursos financeiros disponíveis.

CARGO 402 – BIOMÉDICO
Requisitos: Formação Superior em Biomedicina, Biologia e Registro no Conselho Regional da Classe
Atribuições Sumárias:  Comandar e supervisionar a equipe técnica no seu respectivo plantão. Orientar e verificar as condições
dos pacientes para realização dos exames. Analisar e avaliar o acondicionamento e a qualidade das amostras biológicas. Fazer
Análise  Clínica de  exsudatos  e transudatos  humanos,  sangue,  urina,  fezes,  liquor  e  outros,  valendo-se  de diversas  técnicas
específicas. Preparar reagentes e operar equipamentos analíticos automáticos e semiautomáticos. Realizar limpeza, calibração e
controle  de qualidade dos  equipamentos.  Ter  conhecimento básico de informática  e inglês.  Emitir,  assinar  e  rastrear  laudos.
Trabalhar com sistemas interfaciados. Fazer as estatísticas e os indicadores analíticos. Seguir as normas da Gestão da Qualidade
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e Biossegurança. Manter o estoque de reagentes e insumos atualizado. Atuar em equipe multidisciplinar. Preparar e/ou orientar o
acondicionamento  e  o  transporte  dentro  da  Unidade  de  Saúde  ou  para  outros  serviços  de  saúde,  as  amostras  biológicas,
obedecendo as normas de segurança para não haver danos na integridade das mesmas e ao meio ambiente.  Descartar  as
amostras  biológicas  de  acordo  com  as  normas  de  preservação  ambiental.  Guardar  sigilo  e  confidencialidade  de  dados  e
informações conhecidas em decorrência do trabalho.

CARGO 403 – ENFERMEIRO
Requisitos: Formação Superior em Enfermagem e Registro no Conselho Regional da Classe
Atribuições Sumárias: Prestam assistência ao paciente e em hospitais, unidades pré-hospitalares fixas e móveis, ambulatórios,
centros de especialidades, unidades de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e
prescrevendo ações; coordenam ou auditam serviços de enfermagem, implementam ações para a promoção e prevenção à saúde
junto à comunidade.

CARGO 404 – FARMACÊUTICO
Requisitos: Formação Superior em Farmácia e Registro no Conselho Regional da Classe.
Atribuições Sumárias:  Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e
transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, imunobiológicos, domissanitários e
insumos correlatos. Participar na formulação de políticas e planejamento das ações, em consonância com a política de saúde de
sua esfera de atuação e com o controle social; participar da elaboração do plano de saúde e demais instrumentos de gestão em
sua esfera de atuação; utilizar ferramentas de controle, monitoramento e avaliação que possibilitem o acompanhamento do plano
de saúde e subsidiem a tomada de decisão em sua esfera de atuação; participar do processo de seleção de medicamentos;
elaborar a programação da aquisição de medicamentos em sua esfera de gestão; assessorar na elaboração do edital de aquisição
de medicamentos e outros produtos para a saúde e das demais etapas do processo; participar dos processos de valorização,
formação e capacitação dos profissionais  de saúde que atuam na assistência  farmacêutica;  avaliar  de  forma permanente as
condições  existentes  para  o  armazenamento,  distribuição  e  dispensação  de  medicamentos,  realizando  os  encaminhamentos
necessários para atender à legislação sanitária vigente; desenvolver ações para a promoção do uso racional de medicamentos;
participar das atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, conforme legislação sanitária vigente;
promover a inserção da assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde (RAS) e dos serviços farmacêuticos.

CARGO 405 – FISIOTERAPEUTA
Requisitos: Formação superior na área de Fisioterapia, com registros nos conselhos profissionais pertinentes.
Atribuições  Sumárias:  Atendem  pacientes  para  prevenção,  habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  utilizando  protocolos  e
procedimentos  específicos  de  fisioterapia.  Habilitam  pacientes;  realizam  diagnósticos  específicos;  analisam  condições  dos
pacientes. Orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde
e qualidade de vida; exercem atividades técnico-cientificas; e executam atividades administrativas.

MÉDICO E SUAS ESPECIALIDADES
Requisitos: Formação  superior  em  Medicina  e  residência  médica  ou  especialização  na  área  específica  credenciados  pelo
Conselho Regional da Classe.
Atribuições Sumárias:  Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para promoção da
saúde; coordenam programas e serviços em saúde; efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas, elaboram documentos e
difundem conhecimentos da área médica; atuam na medicina pré-hospitalar nas áreas de regulação médica e intervenção.

CARGO 429  – NUTRICIONISTA
Requisitos: Formação superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutrição.
Atribuições Sumárias:  Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam,
administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição;  efetuam controle  higiênico-sanitário;  participam de programas de
educação nutricional

CARGO 430  – PSICOLOGO EM SAÚDE
Requisitos: Curso superior em Psicologia e registro no Conselho de Classe.
Atribuições  Sumárias:  Estudam,  pesquisam  e  avaliam  o  desenvolvimento  emocional  e  os  processos  mentais  e  sociais  de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios
emocionais  e mentais  e  de adaptação social,  elucidando conflitos e questões  e acompanhamento  o(s)  paciente(s)  durante  o
processo  de  tratamento  ou  cura;  investigam  os  fatores  inconscientes  do  comportamento  individual  e  grupal,  tornando-os
conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.

CARGO 431 – SANITARISTA
Requisitos: Formação superior em saúde com Especialização em Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Residência em Saúde
Pública, credenciados pelo respectivo conselho de classe.
Atribuições Sumárias: Atuam no âmbito da prevenção, promoção e reabilitação da saúde; participam de processos de educação
permanente em saúde; desenvolvem atividades relacionadas à vigilância à saúde, vigilância sanitária, vigilância ambiental, saúde
do trabalhador e investigação epidemiológica; integram equipe multiprofissional objetivando construir projeto terapêutico individual e
coletivo dos usuários do SUS; assessoram e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regulam os processos assistenciais,
organizam a demanda e oferta de serviços no âmbito do SUS integrando com outros níveis do sistema; coordenam e avaliam
projetos de saúde pública.
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