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CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC 

SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PSI – PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA  

EDITAL Nº 01/2020 

A Central de Convênios - Fundação do ABC e a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo tornam pública a 
abertura de Processo Seletivo Interno para os cargos descritos abaixo: 

QUADRO DE VAGAS 
 

 

 
1. INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições serão realizadas no período de 07/10/2020 à 14/10/2020, exclusivamente através do 

preenchimento da Ficha de Inscrição do Link de Inscrição disponibilizado no site da Fundação do ABC: 

www.fuabc.org.br  

1.2 Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição no link acima até às 23 horas e 59 minutos do dia 

14/10/2020, atentando-se para as regras do PSI. 

1.2.1 Para fins de validação da inscrição e upload do certificado de conclusão que comprove a escolaridade requerida 

para o cargo pretendido, o candidato deverá, obrigatoriamente, estar logado em uma conta Google. 

1.3 As inscrições que não atenderem às regras estipuladas neste Edital serão consideradas nulas. 

Cargo Carga Horária Semanal Área de Atuação Vagas Salário Base/Mês

Dentista 40 horas Atenção Básica 1 7.351,32R$                

Enfermeiro 40 horas Atenção Básica 3 5.667,65R$                

Nutricionista 40 horas Atenção Básica 1 4.682,88R$                

Oficial Administrativo 40 horas Atenção Básica 1 1.892,18R$                

Psicólogo 40 horas Atenção Básica 2 6.254,89R$                

Recepcionista 40 horas Atenção Básica 1 1.910,98R$                

Técnico de Enfermagem 40 horas Atenção Básica 3 3.282,00R$                

Técnico de Saúde Bucal 40 horas Atenção Básica 1 2.907,32R$                

Enfermeiro 36 horas Urgência e Emergência - UPA 3 5.100,88R$                

Oficial Administrativo 40 horas Urgência e Emergência - UPA 1 2.102,42R$                

Recepcionista 36 horas Urgência e Emergência - UPA 5 1.910,98R$                

Técnico de Enfermagem 36 horas Urgência e Emergência - SAMU 4 2.953,83R$                

Telefonista 36 horas Urgência e Emergência - SAMU 2 1.629,09R$                

Assistente Social 30 horas Atenção Especializada 1 4.880,76R$                

Enfermeiro 40 horas Atenção Especializada 1 5.667,65R$                

Fisioterapeuta 30 horas Atenção Especializada 2 4.607,54R$                

Fonoaudiologo 40 horas Atenção Especializada 1 6.211,86R$                

Recepcionista 40 horas Atenção Especializada 1 1.910,98R$                

Técnico de Enfermagem 40 horas Atenção Especializada 1 3.282,00R$                

Terapeuta Ocupacional 30 horas Atenção Especializada 1 4.187,31R$                

Assistente Social 30 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 1 4.880,76R$                

Enfermeiro 36 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 3 5.100,88R$                

Monitor de Oficina Terapeutica 40 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 1 5.779,89R$                

Profissional de Educação Física 40 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 1 5.086,14R$                

Psicólogo 40 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 2 6.254,89R$                

Técnico de Enfermagem 36 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 4 2.953,83R$                

Terapeuta Ocupacional 30 horas Atenção Especializada - Saúde Mental 1 4.187,31R$                

http://www.fuabc.org.br/
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1.4 Os candidatos deverão optar, no ato da inscrição, por apenas um cargo dentre os informados no quadro de 

vagas, concorrendo exclusivamente para as vagas ofertadas em seus próprios departamentos/áreas de atuação. 

 

1.4.1 Apenas em caso de não haver oferta do cargo pretendido em seu departamento/área de atuação, o candidato 

poderá se inscrever para vaga ofertada em outro departamento. 

 

1.4.2 Caso o candidato realize inscrição para outro departamento mesmo havendo a oferta da vaga pretendida em 

seu departamento, terá sua inscrição anulada. 

 

1.5 A carga horária de 36 horas semanais será cumprida em regime de plantão ou outro tipo de escala, sempre 

obedecendo a essa mesma carga horária, dependendo do serviço. 

1.6 A carga horária de 40 horas semanais será cumprida em horário administrativo ou outro tipo de escala, sempre 

obedecendo a essa mesma carga horária, dependendo do serviço. 

1.7 No ato da inscrição o candidato deverá realizar o upload do certificado de conclusão de curso a que se refere o 

cargo pretendido, para fins de comprovação de formação. 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1 Poderão participar da seleção todos os candidatos desde que atendam aos requisitos exigidos e as normas 

referentes a concorrência de vagas, principalmente as constantes nos itens 1.4, 1.4.1 e 1.4.2, e que os cargos 

pretendidos tenham salário superior ao atualmente percebido. 

2.1.2 Possuir vínculo empregatício com a Central de Convênios, prestando serviço no município de São Bernardo do 

Campo há pelo menos 2 (dois) anos. 

2.1.3 Para fins de contagem de vínculo junto à Central de Convênios no município de São Bernardo do Campo, 

somente do qual trata o item 2.1.2, será considerado o vínculo atual, não sendo considerado em hipótese alguma a 

contagem de outros vínculos.  

2.1.4 Estar em pleno exercício de suas atividades. 

2.1.5 Possuir os requisitos mínimos especificados abaixo para o cargo pretendido e apresentar a documentação 

exigida quando convocado para a promoção:  

 

a) Assistente Social: diploma do curso de graduação em Serviço Social fornecido por instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CRESS, deverá providenciar o 

registro em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

b) Dentista: diploma do curso de graduação em Odontologia fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CRO, deverá providenciar o registro 

em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

c) Enfermeiro: diploma do curso de graduação em Enfermagem fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no COREN, deverá providenciar o registro 

em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

d) Fisioterapeuta: diploma do curso de graduação em Fisioterapia fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CREFITO, deverá providenciar o 

registro em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga.  
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e) Fonoaudiólogo: diploma de curso de graduação em Fonoaudiologia (Bacharelado) fornecido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CREFONO, deverá 

providenciar o registro em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga.  

f) Monitor de Oficina Terapêutica: certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

g) Nutricionista: diploma do curso de graduação em Nutrição fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CRN, deverá providenciar o registro 

em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

h) Oficial Administrativo: certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e conhecimentos básicos de informática.  

i) Profissional de Educação Física: diploma do curso de Bacharel em Educação Física fornecido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CREF, deverá 

providenciar o registro em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

j) Psicólogo: diploma do curso de graduação em Psicologia fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CRP, deverá providenciar o registro 

em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

k) Recepcionista: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

l) Técnico de Enfermagem: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio; 

certificado de curso Técnico de Enfermagem, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Caso não esteja 

com o registro atualizado no COREN, deverá providenciar o registro em 15 dias a contar da publicação do 

resultado, sob pena de perder a vaga. 

m) Técnico de Saúde Bucal: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio; 

certificado de curso Técnico de Saúde Bucal, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Caso não esteja 

com o registro atualizado no CRO, deverá providenciar o registro em 15 dias a contar da publicação do 

resultado, sob pena de perder a vaga. 

n) Telefonista: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

o) Terapeuta Ocupacional: diploma do curso de graduação em Terapia Ocupacional, fornecido por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso não esteja com o registro atualizado no CREFITO, 

deverá providenciar o registro em 15 dias a contar da publicação do resultado, sob pena de perder a vaga. 

2.1.6 Somente serão consideradas válidas as inscrições que cujo certificado requerido para a função prestada tiver 

sido anexado.  

 

3. FORMA DA SELEÇÃO 

3.1 A seleção interna será realizada pela Central de Convênios e supervisionada pela Secretaria de Saúde de São 

Bernardo do Campo.  

3.2 A seleção destina-se ao provimento das vagas efetivamente em aberto nos serviços de saúde de São Bernardo 

do Campo, conforme quadro de vagas apresentado.  

3.3 O Processo seletivo será realizado em 3 (três) etapas: a primeira compreenderá a análise das informações sobre 

disponibilidade e vínculo com o serviço, a segunda, de prova objetiva para aferir conhecimentos técnicos e teóricos, 

de caráter eliminatório e a terceira de entrevista técnica, de caráter classificatório.  

3.4 A promoção dos candidatos para as vagas em aberto será feita de acordo com as necessidades e a conveniência 

da Secretaria de Saúde, limitada ao número de vagas constantes do quadro de vagas. 
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3.5 A critério da Secretaria de Saúde, no caso de surgimento de novas vagas, os classificados de um determinado 

cargo poderão migrar de departamento, caso todas as vagas disponíveis em seu departamento de origem tenham 

sido preenchidas, bem como, caso não haja mais candidatos habilitados na listagem para o departamento de 

destino. 

3.6 O processo seletivo terá validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

4. A SELEÇÃO 

4.1 A seleção constará de 3 (três) etapas: 

4.1.1 Primeira Etapa: Análise das informações sobre disponibilidade e vínculo 

4.1.1.1 Será eliminado da seleção interna o candidato que: 

a) Apresentar histórico de ausência (justificada ou não) superior a 5 (cinco) dias de trabalho nos 12 (doze) 

meses que compreendem o período de 01/09/2019 a 30/09/2020; 

b) Ter recebido qualquer punição disciplinar neste mesmo período. 

4.1.1.2 A relação dos candidatos aptos nessa primeira etapa será divulgada no dia 20/10/2020.  

4.1.1.3 Os recursos a essa 1ª etapa poderão ser interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário 

disponibilizado via link de Recursos no site da Fundação do ABC: www.fuabc.org.br, no dia 21/10/2020 no horário 

das 07h00min às 17h00min. 

4.1.1.4 No dia 26/10/2020 será publicado no site da Fundação do ABC o resultado dos recursos da 1 ª etapa. 

4.1.1.5 No dia 26/10/2020 serão publicados no site da Fundação do ABC os locais da prova objetiva (distribuição dos 

candidatos por sala).  

4.1.2 Segunda Etapa: Avaliação Técnica (Prova Objetiva) 

4.1.2.1 Somente os candidatos habilitados na primeira etapa poderão participar da Avaliação Técnica (Prova 

Objetiva), de caráter eliminatório. 

4.1.2.2 A Avaliação Técnica para os cargos de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem será composta de prova objetiva 

com 40 questões de múltipla escolha, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada uma. Será considerado habilitado o 

candidato que obtiver, no mínimo, nota 50 (cinquenta).  

4.1.2.3 A Avaliação Técnica para os demais cargos será composta de prova objetiva com 20 questões de múltipla 

escolha, valendo 5,0 (cinco) pontos cada uma. Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, nota 

50 (cinquenta). 

4.1.3 Terceira Etapa: Entrevista Técnica 

4.1.3.1 Os candidatos habilitados na primeira e segunda etapa serão submetidos a Entrevista Técnica, de caráter 

classificatório. 

4.1.3.2 A participação na Entrevista Técnica é obrigatória, e o não comparecimento acarretará a desclassificação do 

candidato do processo seletivo. 

http://www.fuabc.org.br/
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4.1.3.3 O candidato deverá comparecer ao local da entrevista com 15 minutos de antecedência em relação ao seu 

horário.  

4.1.3.4 A entrevista técnica atribuirá até 5 (cinco) pontos à nota. 

4.1.3.5 As entrevistas técnicas serão realizadas nos dias 25 e 26/11/2020, conforme convocação que será publicada 

no site da Fundação do ABC no dia 23/11/2020.  

4.1.4.6 O resultado definitivo será publicado no dia 01/12/2020, no site da Fundação do ABC. 

4.2 Da Realização das Provas: 

4.2.1 As provas serão realizadas no Campus da Fundação do ABC, na Av. Lauro Gomes, 2000, Bairro Sacadura Cabral, 

Santo André, no dia 28/10/2020 às 9 horas. 

4.2.2 A distribuição dos candidatos por sala será publicada no site da Fundação do ABC no dia 26/10/2020. 

4.2.3 A duração da prova será de 3 (três) horas. 

4.2.4 O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência munido de: 

a) Documento de Identidade original com foto: RG, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, 

Passaporte, Registro de Conselho de Categoria profissional (ex: COREN, CRO, CRP etc.). Não serão aceitos 

protocolos nem cópias dos documentos citados. 

b) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis e borracha; 

 

4.2.5 Não será permitida a entrada do candidato nas salas de prova após o horário estipulado neste Edital. 

 

4.2.6 Não será permitida, durante a realização da prova: 

a) A comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta; 

b) Será eliminado do Processo Seletivo Interno o candidato que, durante a realização das provas, for 

surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, relógio do tipo data bank, 

smarthphone, ipod, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer tipo de receptor eletrônico, gravador 

etc., óculos escuros ou qualquer acessório de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.; 

c) Os equipamentos e/ou objetos descritos no item anterior serão armazenados em saco plástico inviolável 

fornecido antes do início da prova; 

d) Todos os equipamentos eletrônicos que forem acondicionados no saco plástico inviolável deverão estar 

desligados e com a bateria desconectada; 

e) A organização do processo seletivo não ficará responsável pela guarda de quaisquer equipamentos e/ou 

objetos supracitados, nem dos sacos plásticos invioláveis; 

f) A abertura do saco plástico inviolável só será permitida fora do ambiente da prova; 

g) A organização do processo seletivo não se responsabilizará por perda ou extravio de equipamentos e 

objetos que ocorrerem durante a realização das provas, nem por danos neles causados; 

h) A organização do processo seletivo recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados 

acima, no subitem b, no dia de realização das provas. 

4.2.7 Os gabaritos das provas serão publicados no dia 30/10/2020 no site da Fundação do ABC. 

4.2.8 O resultado preliminar das provas será divulgado no dia 16/11/2020, no site da Fundação do ABC. 
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4.2.9 Será admitido recurso ao gabarito oficial preliminar e ao resultado das provas objetivas apenas no dia 

17/11/2020 no horário das 07h00min às 17h00min, exclusivamente através do preenchimento de formulário 

disponibilizado via link de Recursos no site da Fundação do ABC: www.fuabc.org.br. 

4.2.10 O resultado dos recursos ao gabarito e ao resultado preliminar será publicado no dia 23/11/2020, no site da 

Fundação do ABC  

5. RECURSOS 

5.1 O recurso deverá ser formalizado e devidamente fundamentado, mediante modelos de requerimento específico 

– Formulário de Recurso e Justificativa – que estarão disponíveis no site da Fundação do ABC: www.fuabc.org.br . 

5.2 O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado, estar digitado com as seguintes informações: cargo 

a que concorreu, nome e RE, cargo que ocupa atualmente, telefone e assinatura do candidato;  

5.3 Quando o recurso se referir à Primeira Etapa: Análise das informações sobre disponibilidade e vínculo deverá 

anexar comprovante que justifique sua solicitação. Quando o recurso se referir à Segunda Etapa: Avaliação Técnica 

(Prova Objetiva) o candidato deverá sinalizar o número da questão e questionamento.  

5.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 

liminarmente indeferido.  

5.4 Recursos interpostos contra resultados preliminares e contra o gabarito oficial preliminar deverão ser entregues 

através do preenchimento de formulário específico no site da Fundação do ABC.  

5.5 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento específico.  

5.6 Não serão aceitos recursos interpostos presencialmente, via e-mail, ou outro meio que não seja o estabelecido 

nos itens 5.2 e 5.4.  

5.7 Não serão aceitos recursos fora do prazo indicado nos Itens 4.1.1.3 (1ª etapa) e 4.2.9 (2ª etapa).  

5.8 A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo Interno. 

5.9 Se o exame dos recursos resultar em anulação de questão da prova, a pontuação correspondente a essa questão 

será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

5.10 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, 

essa alteração valerá para todos os candidatos que acertarem a alternativa conforme recurso divulgado, 

independentemente de terem recorrido.  

5.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a 

classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá acarretar a 

desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.  

5.12 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no site da 

Fundação do ABC, quando da divulgação do gabarito oficial definitivo/resultado definitivo.  

5.13 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/
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5.14 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recurso de recurso e/ou recurso de 

gabarito oficial definitivo.  

5.15 A banca examinadora tem por responsabilidade as análises e julgamento de todos os recursos e constitui última 

instância para estes, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

6.1 Após realização das etapas anteriores, caso haja empate na nota final, os critérios utilizados para desempate 

serão os abaixo descritos:  

1º Candidato com maior tempo de vínculo com a FUABC_ Central de Convênios 

2º Candidato com maior idade 

7. INFORMAÇÕES GERAIS  

7.1 A Central de Convênios - FUABC se reserva o direito de proceder as promoções em número que atenda aos 

interesses e às necessidades do serviço, de acordo com a área detentora das vagas às quais o candidato se inscreveu.  

 7.2 O candidato inscrito que não comparecer ou chegar atrasado no local das provas e/ou na entrevista técnica, por 

qualquer motivo, estará, automaticamente, excluído da seleção interna.  

7.3 Caso o candidato inscrito estiver em gozo de férias durante o período da divulgação, inscrição ou no dia das 

provas, poderá participar, desde que faça sua inscrição e compareça para realizar as provas no dia e horário 

determinados, da mesma forma que os demais inscritos.  

7.4 A inscrição poderá ser anulada a qualquer tempo ou tornar sem efeito a promoção do candidato caso seja 

constatada omissão, declaração falsa ou outras irregularidades pertinentes a este processo.  

7.5 A promoção do candidato para o novo cargo ocorrerá de acordo com a ordem de classificação na modalidade 

escolhida. 

7.6 O candidato aprovado e convocado para assumir uma das vagas em aberto em determinada unidade, que não a 

sua de origem, estará sujeito a liberação da chefia imediata para ocupar o novo cargo quando necessária à sua 

substituição na função atual.   

7.7 O candidato aprovado só poderá ocupar a nova vaga após apresentação dos registros profissionais válidos e em 

dia com o pagamento da anuidade do ano de 2020. 

7.8 O candidato quando classificado em todas as etapas previstas neste Edital somente poderá assumir a nova 

função caso seu salário base atual seja igual ou menor ao da vaga pleiteada.  

7.9 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela comissão da seleção interna – Central de Convênios -

FUABC e Secretaria de Saúde. 
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7.10 A seleção obedecerá ao seguinte cronograma:  

ATIVIDADE DATA 

Inscrições  07 à 14/10/2020 

Validação das Inscrições 20/10/2020 

Recurso 21/10/2020 

Resultado dos Recursos e Publicação dos Locais da Prova 26/10/2020 

Prova Técnica 28/10/2020 

Divulgação do gabarito 30/10/2020 

Resultado preliminar 16/11/2020 

Recurso 17/11/2020 

Resultado dos recursos e Convocação para Entrevista Técnica  23/11/2020 

 Entrevistas Técnicas   25 e 26/11/2020 

 Resultado Definitivo  01/12/2020 

 

7.11 O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com o andamento do processo.  
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 

ASSISTENTE SOCIAL 

DEPARTAMENTOS DIVERSOS: Proporciona orientação e assistência ao paciente e familiares quando da sua estada 

no estabelecimento de saúde; realiza visitas domiciliares; atende consultas; realiza avaliação socioeconômica para 

fazer requerimento de transporte gratuito e fornecimento de medicação nos casos que forem necessários. Buscar a 

integração entre paciente, instituição, família e comunidade; intervir e encaminhar os casos de usuários sem 

residência fixa e sem identificação; participar de ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar escuta 

qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações proporcionando atendimento humanizado e 

viabilizando o estabelecimento do vínculo (no caso da atenção básica); potencializar a interação com os usuários, 

pela disseminação e customização das práticas propostas pelo serviço de ouvidoria (ou similar); promover e 

participar de ações coletivas da equipe multiprofissional interdisciplinar conforme as necessidades locais; realizar 

atividades de matriciamento com outras equipes dentro e fora do território; participar do processo de 

territorialização e participar do mapeamento da área de atuação, participar do planejamento e avaliações da equipe. 

Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de 

saúde. 

 

DENTISTA 

ATENÇÃO BÁSICA: Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização 

contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o 

cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; garantir a integralidade da 

atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas de acordo com 

planejamento local, com resolubilidade; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das 

ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos 

usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de 

atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 

da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, 

buscando efetivar o controle social; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 

informação na Atenção Básica; Participar das atividades de educação permanente; realizar outras ações e atividades 

a serem definidas de acordo com as prioridades locais; realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar os procedimentos clínicos da 

Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 

encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização 

pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar 

ações de saúde de forma multidisciplinar; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente e realizar 

supervisão técnica dos Técnicos de Saúde Bucal e dos Auxiliares de Saúde Bucal; participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; realizar procedimentos clínicos básicos assegurando 

a integralidade do tratamento no âmbito da Atenção Básica para a população adscrita; encaminhar e referenciar os 

usuários com indicação de tratamentos especializados para o Centro de Especialidades Odontológicas, assegurando 

seu retorno para conclusão do tratamento, se necessário; prescrever medicamentos e realizar orientações de acordo 

com o diagnóstico efetuado; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; registrar 

todos os procedimentos realizados; realizar o acolhimento de pacientes nos serviços de saúde bucal. 
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ENFERMEIRO 

ATENÇÃO BÁSICA: Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização 

contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar 

cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; consulta de 

enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 

estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 

coordenar, executar e avaliar a ESF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 

criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na ESF e, quando necessário, 

no domicílio; trabalhar enfocando a busca ativa de usuários vulneráveis ou através de escuta qualificada de usuários 

que buscaram a unidade de saúde; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias, de grupos populacionais 

e grupos enfocando a vulnerabilidade; supervisionar e coordenar ações para capacitação/educação permanente dos 

Agentes Comunitário de Saúde, auxiliares de enfermagem e outros membros da equipe e da comunidade conforme 

necessidade identificada, com vistas ao desempenho de suas funções; realizar notificação de doenças e agravos de 

notificação compulsória e de outros agravos de importância local; participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para adequado funcionamento da unidade básica; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, 

Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Prestar serviços em ambulatórios, seções de enfermagem; prestar assistência a 

pacientes; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder pela observância das prescrições 

médicas relativas aos pacientes; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização 

do material nas áreas de enfermagem; prestar socorros de urgência; supervisionar os serviços de higienização de 

pacientes; providenciar no abastecimento de material de enfermagem e médico; supervisionar a execução das 

tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; 

apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; responsabilizar‐se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e executar tarefas afins, inclusive as ditadas no respectivo 

regulamento da profissão. Atuação de forma interdisciplinar com a pessoa com deficiência física, auditiva, visual e 

intelectual. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Exercer as funções próprias de Enfermeiro nas perspectivas do 

atendimento em rede de produção de cuidados, da redução de danos e da reforma psiquiátrica. Compor equipe 

multidisciplinar no exercício de suas funções, promovendo e participando de ações coletivas. Contribuir na 

formulação de políticas públicas de saúde. Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as 

ações proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar acolhimento. 

Exercer função de técnico de referência. Realizar visitas e atendimentos domiciliares. Acompanhar o usuário no 

território. Elaborar Projeto Terapêutico Singular. Realizar interlocução com a rede intra e intersetorial. Realizar 

atendimento a situações de crise. Realizar ações intra e extra institucionais. Realizar atividades de matriciamento. 

Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação 

psicossocial. Orientar o usuário sobre a assistência que será realizada. Verificar sinais vitais e outros controles 

necessários. Administrar medicação conforme prescrição. Observar e intervir nas alterações provocadas. Observar, 

estimular, supervisionar e ajudar o usuário quanto à alimentação, hidratação e eliminação. Observar, estimular, 

supervisionar as atividades de higiene do usuário. Realizar Sistematização de Assistência a Enfermagem – SAE. 

Registrar no prontuário, as intervenções assistenciais realizadas, comunicando as intercorrências do quadro clínico. 

Realizar consulta de enfermagem. Criar, com a equipe, estratégias para abordar questões vinculadas ao abuso de 

álcool e outras drogas, visando a redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior 

vulnerabilidade; evitar práticas que levem a procedimentos psiquiátricos e de medicalização; fomentar ações que 

visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à 

loucura. Conhecimento da Lei Nacional 10.216/01, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica e da Portaria 

Ministerial 3088, republicada em 21.05.2013, que institui a Rede de Atenção Psicossocial. Supervisionar equipe de 
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enfermagem; realizar tarefas e atividades da equipe de enfermagem. Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o 

Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. Conhecimento da Lei Nacional 

10.216/01, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica e da Portaria Ministerial 3088, republicada em 21.05.2013, 

que institui a Rede de Atenção Psicossocial.  

Supervisionar equipe de enfermagem; realizar tarefas e atividades da equipe de enfermagem. 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Participar dos programas específicos de educação em serviço; fazer escala mensal de 

folga e diária de serviço diária e participar da elaboração escala anual de férias; coordenar, supervisionar e participar 

da passagem de plantão; gerenciar as equipes de enfermagem, a fim de manter a organização dos processos de 

trabalho e a assistência de enfermagem; supervisionar a assiduidade, pontualidade, disciplina e uso obrigatório de 

crachá e uniforme; checar o funcionamento e desgaste periódico de aparelhos; colaborar e fazer cumprir normas e 

rotinas determinadas pelo DAHUE E Gerenciamento de Risco; avaliar periodicamente a equipe de enfermagem; 

elaborar relatórios, atas e documentação pertinente a qualquer ocorrência na unidade; responder pelo serviço de 

enfermagem na vigência de seu plantão e demais serviços de apoio a unidade; substituir o Enfermeiro RT/Gerência 

da Unidade quando da ausência deste ou quando solicitado. Proceder à Classificação de Risco; orientar os pacientes 

e ou acompanhantes na ocasião da alta; instituir medidas de segurança ao paciente durante a Assistência de 

Enfermagem; fazer conferência e/ou supervisão de medicamentos, materiais e equipamentos dos diversos sítios 

funcionais; realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), supervisionando todo o processo; realizar 

assistência de enfermagem de acordo com os protocolos vigentes; cumprir e fazer cumprir o exercício legal da 

profissão de acordo com a legislação e o código de ética vigente. 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Trabalhar na rede pública ambulatorial com reabilitação global dos usuários. Atuar de 

forma interdisciplinar com prevenção, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência física, auditiva, visual e 

intelectual. Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Participar do processo 

de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 

expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando 

as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 

 

FONOAUDIÓLOGO 

DEPARTAMENTOS DIVERSOS: Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 

saúde, prevenção de agravos e reabilitação. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao 

trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejamento local. Trabalhar de forma interdisciplinar com a pessoa com deficiência física, auditiva, visual e 

intelectual. Atuar com prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 

fonoaudiologia. Efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares. Compor equipe 

multidisciplinar no exercício de suas funções; realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as 

ações proporcionando o atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; realizar visitas 

domiciliares; realizar atividades de matriciamento com outras equipes dentro e fora do território; participar do 

processo de territorialização e participar do mapeamento da área de atuação, participar do planejamento e 

avaliações da equipe. 

 

MONITOR DE OFICINA TERAPÊUTICA 

DEPARTAMENTOS DIVERSOS: Acompanhar e apoiar o usuário em atividades relacionadas ao seu cotidiano de vida; 

realizar conjuntamente com o usuário oficinas articuladas às demais ofertas do Projeto Terapêutico Singular; 

marcenaria, corte e costura, culinária, música, radio e locução e artesanatos em geral; buscar conhecimento sobre 

Reforma Psiquiátrica, Rede de Atenção Psicossocial, SUS e Políticas Nacionais de Saúde Mental, Álcool e outras 
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Drogas e de Redução de Danos; apoiar e acompanhar o usuário em atividades sociais, educacionais, de esporte, lazer 

e cultura; apoiar o usuário em Projetos de geração de trabalho/renda; apoiar o usuário na ampliação e 

fortalecimento de sua rede familiar/social; apoiar o usuário em seus cuidados clínicos, estimulando-o no exercício e 

ampliação de sua autonomia possível; participar ativamente junto à equipe/rede de cuidados, da construção e 

efetivação do Projeto Terapêutico Singular do usuário; apoiar o usuário no resgate, fortalecimento e ampliação de 

sua rede familiar/social; apoiar o usuário no exercício de sua cidadania; Participação efetiva nas reuniões e nos 

demais dispositivos/arranjos institucionais da unidade de saúde mental. 

 

NUTRICIONISTA  

ATENÇÃO BÁSICA: Atuar no visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do 

conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde e prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexões sobre a realidade econômica, política, social e 

cultural. Compor equipe multidisciplinar no exercício de 

suas funções; realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações proporcionando o 

atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; realizar visitas domiciliares; realizar 

atividades de matriciamento com outras equipes dentro e fora do território; participar do processo de 

territorialização e participar do mapeamento da área de atuação, participar do planejamento e avaliações da equipe. 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTOS DIVERSOS: Desenvolver atividades de apoio administrativo compatíveis com a área de atuação, 

visando o atendimento ao público e às rotinas e sistemas estabelecidos, tais como, redigir e digitar textos de cunho 

administrativos, bem como, elaborar planilhas em Excel, atender aos candidatos e ao público em geral quando 

necessário; organizar e arquivar documentos; receber, conferir, organizar e dispensar materiais em geral, tais como 

medicamentos e produtos correlatos; controlar o estoque de material de uso da unidade; separar requisições e 

receitas; providenciar, através de microcomputadores, a atualização de entradas e saída de material de escritório e 

manutenção, bem como de medicamentos; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens 

e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde, bem como separar medicamentos e produtos afins, de acordo 

com a prescrição ou receita médica, sob orientação do profissional farmacêutico. 

 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Exercer as funções próprias de Educador Físico nas perspectivas do 

atendimento em rede de produção de cuidados, da redução de danos e da reforma psiquiátrica. Compor equipe 

multidisciplinar no exercício de suas funções, promovendo e participando de ações coletivas. Contribuir na 

formulação de políticas públicas de saúde. Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as 

ações proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar acolhimento. 

Exercer função de referência técnica. Realizar visitas e atendimentos domiciliares. Acompanhar o usuário no 

território. Elaborar Projeto Terapêutico Singular. Realizar interlocução com a rede intra e intersetorial. Realizar 

atendimento a situações de crise. Realizar ações intra e extra institucionais. Desenvolver ações de mobilização de 

recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial. Criar, com a equipe, estratégias 

para abordar questões vinculadas ao abuso de álcool e outras drogas, visando a redução de danos e a melhoria da 

qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem a procedimentos psiquiátricos 

e de medicalização; fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o 

preconceito e a segregação em relação à loucura. Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, 

Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. 

 

PSICÓLOGO  

ATENÇÃO BÁSICA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Compor equipe multidisciplinar no exercício de suas funções; 

proporcionar serviços e atendimentos terapêuticos para os usuários, buscando a integração do trinômio família-
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usuário-comunidade a partir da compreensão dos determinantes sociais. Criar, com a equipe, estratégias para 

abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool e outras drogas, visando a redução de danos 

e a melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem a 

procedimentos psiquiátricos e de medicalização; ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as parceiras no 

tratamento, buscando construir redes de apoio e integração; fomentar ações que visem à difusão de uma cultura 

de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura; realizar escuta 

qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações proporcionando o atendimento humanizado e 

viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

 

SAÚDE MENTAL: Exercer as funções próprias de Psicólogo nas perspectivas do atendimento em rede de produção 

de cuidados, da redução de danos e da reforma psiquiátrica. Compor equipe multidisciplinar no exercício de suas 

funções, promovendo e participando de ações coletivas. Contribuir na formulação de políticas públicas de saúde. 

Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar acolhimento. Exercer função de referência 

técnica. Realizar visitas e atendimentos domiciliares. Acompanhar o usuário no território. Elaborar Projeto 

Terapêutico Singular. Realizar interlocução com a rede intra e intersetorial. Realizar atendimento a situações de 

crise. Realizar ações intra e extra institucionais. Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, 

buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial. Criar, com a equipe, estratégias para abordar questões 

vinculadas ao abuso de álcool e outras drogas, visando a redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado 

dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem a procedimentos psiquiátricos e de medicalização; 

fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a 

segregação em relação à loucura. Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas 

de Serviço do estabelecimento de saúde. 

 

 

RECEPCIONISTA  

DEPARTAMENTOS DIVERSOS: Recepciona o usuário do serviço; atende telefone; registra entrada e saída de 

pacientes; agenda exames; organiza prontuários, pastas e formulários; faz anotações de diversos assuntos; organiza 

o setor; arquiva documentos; controla agenda, admissão e alta dos pacientes; encaminha prontuários e resultados 

de exames aos seus respectivos lugares; colabora com atividades administrativas da unidade. Cumpre e faz cumprir 

o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 ATENÇÃO BÁSICA: Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização 

contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o 

cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção 

integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos 

da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, 

prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 

programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos 

usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de 

atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 

da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, 

buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 

intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria de Saúde; Garantir a qualidade do registro das atividades 
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nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente; realizar 

outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Auxiliar nos serviços de enfermagem e atendimento a pacientes, executar as atividades 

auxiliares de nível médio, atribuído à equipe de enfermagem, sob supervisão da enfermeira. Preparar para as 

consultas, exames e tratamentos; observar, recolher e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 

executar tratamento específicos prescritos ou de rotina, além de atividades de enfermagem; ministrar 

medicamentos por via oral e parenteral; fazer curativos; aplicar oxigênio, terapia, nebulização, enteroclisma, enema 

de calor ou frio, aplicação de vacinas, acompanhamento de pacientes, controle de doenças e de controle 

comunicantes de doenças transmissíveis, realizar testes e proceder a sua leitura; colher material para exames; 

executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente zelando por 

sua segurança; zelar pela limpeza e ordem do material da Unidade; participar de atividades de educação em saúde; 

auxiliar nos programas de educação para saúde; participar ativamente dos programas de saúde pública desenvolvida 

pela Secretaria Municipal de Saúde; realizar atendimento de enfermagem ao nível domiciliar; realizar registros de 

dados, auxiliar em pequenas cirurgias; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e 

Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Exercer as funções próprias de Técnico de Enfermagem nas 

perspectivas do atendimento em rede de produção de cuidados, da redução de danos e da reforma psiquiátrica. 

Compor equipe multidisciplinar no exercício de suas funções, promovendo e participando de ações coletivas. 

Contribuir na formulação de políticas públicas de saúde. Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários 

em todas as ações proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar 

acolhimento. Exercer função de técnico de referência. Realizar visitas e atendimentos domiciliares. Acompanhar o 

usuário no território. Elaborar Projeto Terapêutico Singular. Realizar interlocução com a rede intra e intersetorial. 

Realizar atividades de matriciamento. Realizar atendimento a situações de crise. Realizar ações intra e extra 

institucionais. Ser responsável pelos cuidados de enfermagem ao usuário; administrar medicação prescrita; efetuar 

anotações em prontuários; substituir a enfermeira da unidade quando necessário; trabalhar em conformidade com 

as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Criar, com a equipe, estratégias para abordar questões 

vinculadas ao abuso de álcool e outras drogas, visando a redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado 

dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem a procedimentos psiquiátricos e de medicalização; 

fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a 

segregação em relação à loucura. Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas 

de Serviço do estabelecimento de saúde. 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Gestão da Unidade: Zelar pela manutenção, conservação, e limpeza de equipamentos e 

aparelhos de sua unidade de serviço; participar da comissão ética sempre que necessário; apoiar o Enfermeiro nas 

ações administrativas de enfermagem. Gestão do Cuidado: Prestar assistência conforme protocolos estabelecidos 

para os sítios funcionais; Participar e auxiliar a equipe multiprofissional na execução dos procedimentos pertinentes; 

Assistir ao médico durante procedimento que necessite de seu auxílio e/ou acompanhamento; Executar as 

atividades determinadas pelo Enfermeiro responsável; Apoiar o Enfermeiro nas ações assistenciais de enfermagem; 

Apoiar os diversos sítios funcionais quando solicitado pelo enfermeiro plantonista. Realizar acolhimento em tempo 

integral; executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade que não estejam aqui 

descritas, mas que fazem parte das suas atribuições conforme estabelecido na Lei nº7498/86 artigos 12 e 15 e 

decreto 94.406/87 artigos 10 e 13. Cumprir o exercício legal da profissão, observando a legislação e o código de ética 

da enfermagem. 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

ATENÇÃO BÁSICA: Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização 
contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o 
cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 
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demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção 
integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos 
da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, 
prevenção de agravos e curativas; e da 2garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de 
atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 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; vazar modelos em gesso; 
exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes 
clínicos e hospitalares. 
 

TELEFONISTA 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Atender solicitações telefônicas da população; anotar informações colhidas do 

solicitante, segundo questionário próprio; prestar informações gerais ao solicitante; estabelecer contato radiofônico 

com ambulância e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; estabelecer contato com hospitais e serviços de 

saúde de referência a fim de colher dados e trocar informações; anotar dados e preencher planilhas e formulários 

específicos do serviço, digitar informações; obedecer aos protocolos de serviço; atender as determinações do 

médico regulador. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

SAÚDE MENTAL: Exercer as funções próprias de Terapeuta Ocupacional nas perspectivas do atendimento em rede 

de produção de cuidados, da redução de danos e da reforma psiquiátrica. Compor equipe multidisciplinar no 

exercício de suas funções, promovendo e participando de ações coletivas.  Contribuir na formulação de políticas 

públicas de saúde. Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações proporcionando 

atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar acolhimento. Exercer função de 

referência técnica. Realizar visitas e atendimentos domiciliares. Acompanhar o usuário no território. Elaborar Projeto 

Terapêutico Singular. Realizar interlocução com a rede intra e intersetorial. Realizar atendimento a situações de 

crise. Realizar ações intra e extra institucionais. Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, 

buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial. Criar, com a equipe, estratégias para abordar questões 

vinculadas ao abuso de álcool e outras drogas, visando a redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado 

dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem a procedimentos psiquiátricos e de medicalização; 

fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a 

segregação em relação à loucura. Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas 

de Serviço do estabelecimento de saúde. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos e técnicas com a 

finalidade de restaurar, executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de 

tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas; planejar e 

executar trabalhos criativos e outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com 

as prescrições médicas; programar as atividades diárias do paciente, orientando o mesmo na execução dessas 

atividades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; orientar 
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a família do paciente e a comunidade quanto às condutas terapêuticas a serem observadas para sua aceitação no 

meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e prótese; responsabilizar-se por equipes 

auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ASSISTENTE SOCIAL 

DEPARTAMENTOS DIVERSOS: Mundialização do capital e suas repercussões. Constituição e (contra) reforma do 

Estado brasileiro. Questão Social e suas múltiplas expressões. Política social no Brasil: história, fundamentos e 

intervenção profissional nas políticas setoriais. Trajetória histórica da Seguridade social e desafios para o Serviço 

Social na contemporaneidade. História do Serviço Social no Brasil. Debate teórico-metodológico, ético-político e 

técnico-operativo do Serviço Social. Pesquisa, consultoria e Assessoria em Serviço Social e Saúde. Aspectos 

contemporâneos sobre família e sociedade. Serviço Social e interdisciplinaridade. Instrumentalidade do Serviço 

Social. Reforma sanitária e política de saúde na atualidade. A atuação do Serviço Social nas instituições de Saúde. 

Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções relacionadas ao trabalho profissional do Assistente Social. 

Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas; Reforma psiquiátrica no Brasil; Experiência de desinstitucionalização italiana. Rede de Atenção Psicossocial 

- RAPS; Reabilitação Psicossocial; Redução de Danos; ECA; Lei 10.216/01. Economia Solidária e Saúde Mental. 

Informática: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 

9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. 

Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails. 

 

DENTISTA  

ATENÇÃO BÁSICA: Anatomia aplicada à Odontologia: anatomia e análise funcional. Patologia. Defeitos do 

Desenvolvimento da Região Maxilo Facial e Oral. Anomalias Dentárias. Doenças Fúngicas e Protozoárias. Infecção 

Viral. Doenças Imunológicas e Alérgicas. Patologias Epiteliais. Patologias das Glândulas Salivares. Tumores de Tecidos 

Ósseos. Doenças do Osso. Cistos e Tumores Odontológicos. Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas. Lesões 

Nodulares e Vegetantes. Lesões Pigmentadas. Lesões Brancas. Úlceras Bucais. Lesões Vésico-bolhosas. Câncer Bucal. 

Endodontia. Semiologia endodôntica. Inflamação. Infecção. Métodos de diagnóstico em endodontia; Alterações 

pulpares e peripaicais. Anatomia endodôntica. Material e instrumental endodôntico. Esterilização e desinfecção. 

Radiologia aplicada. Acesso cavitário. Odontometria e localizadores apicais. Técnicas de instrumentação. Medicação 

intracanal. Irrigação. Obturação e técnicas. Materiais endodônticos. Lesão endopério. Dor, pulpites, abscessos, 

hemorragias, drenagem, traumatismos dentários; analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos. Cirurgia 

parendodôntica. Microbiologia dos canais radiculares e do periápice. Saúde Coletiva. Controle da cárie dentária em 

populações. Determinantes de cárie dentária. Escala de propriedades de ação preventiva. Estratégia para promoção 

de saúde bucal: princípios gerais. Estratégias populacionais e de alto risco. Planejamento e programação em saúde 

pública. Epidemiologia em Saúde Bucal. Estratégia de Saúde da Família. Política Nacional de Saúde Bucal. Dentística 

Restauradora. Materiais Dentários. Adesão aos tecidos dentários. Quando restaurar e quando deter a Doença Cárie. 

Proteção do complexo dentino-pulpar. Restaurações diretas com resinas compostas em dentes anteriores e 

posteriores. Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações indiretas com 

resinas. Odontopediatria. Crescimento e desenvolvimento. Cariologia clínica. Tratamento das lesões cariosas em 

decíduos. Selantes de fóssulas e fissuras. Terapia endodôntica em decíduos.  

 

ENFERMEIRO 

ATENÇÃO BÁSICA (Estratégia e Saúde da Família), ESPECIALIZADA, SAÚDE MENTAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 

Ética e legislação profissional. Conhecimentos sobre assistência a pacientes; curativos; vacinação e injeções; 

administração de medicamentos; esterilização de material de enfermagem; socorros de urgência; higienização de 

pacientes; elaboração de relatórios; legislação e regulamento da profissão. 

A educação em saúde na prática da ESF; Sistema de informação da atenção básica. Processo Atuação do Enfermeiro 

nos programas Ministeriais: PNI; Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Pré-natal. Atenção à 

Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança e do RN (pré-termo, termo e pós-termo). Atenção à Saúde do 

Adolescente, Adulto e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis. Saúde da família na busca da humanização e 

da ética na atenção à saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Atenção da equipe de 
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enfermagem na vigilância epidemiológica e Sanitária. Administração das assistências de enfermagem. Assistência de 

enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças endêmicas. Indicadores Básicos de Saúde. 

Controle da dor no domicílio. Intervenções de enfermagem na internação domiciliar e assistência de enfermagem 

em domicílio. Visitas Domiciliares. Processo de supervisão e instrução dos Auxiliares de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Assistência de 

enfermagem aos pacientes em situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, gastrointestinal, 

respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas; Reforma psiquiátrica no Brasil; A experiência de desinstitucionalização italiana. Rede de Atenção Psicossocial 

- RAPS; Reabilitação Psicossocial; Redução de Danos; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Lei10.216/01. 

Economia Solidária e Saúde Mental. A enfermagem no contexto da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Políticas Públicas 

de Saúde Mental. As implicações ético-legais do cuidado de enfermagem em saúde mental. A construção do cuidado 

de enfermagem aos transtornos mentais. O cuidado de enfermagem em saúde mental no contexto dos dispositivos 

assistenciais em psiquiatria e saúde mental. A cultura de atenção não-manicomial. Verificação de sinais vitais e 

controles gerais; administração de medicação. A consulta de enfermagem. Sistematização de Assistência em 

Enfermagem – SAE. Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma; transporte do 

politraumatizado; cinemática do trauma; epidemiologia do trauma; Resgate veicular: atendimento de urgência e 

emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, 

pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não intencionais, violência e suicídio. Atendimento ao trauma de face e 

pescoço, cranioencefálico, de coluna, músculo esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-químicos e 

trauma. Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação: 

hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências 

cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos do exercício da 

Enfermagem. 

Informática: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 

9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. 

Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails.  

FISIOTERAPEUTA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Fundamentos de Medicina Física e de reabilitação. Atendimentos de pessoas com 

incapacitações. Avaliações em reabilitação. Avaliação eletro diagnóstica. Reabilitação de doenças sistêmicas: 

cardíaco, pulmonar, circulatório. Sistema nervoso. Sistema límbico; Articulações. Coluna vertebral. O paciente com 

dor crônica. Modalidades físicas. Órtese e prótese. Fisioterapia em pré e pós-operatório nas seguintes áreas: 

fisioterapia em ortopedia e traumatologia, fisioterapia em neurologia, fisioterapia em pediatria, fisioterapia 

cardiovascular e fisioterapia respiratória; Fisioterapia na saúde do trabalhador. Demais conhecimentos compatíveis 

com as atribuições do cargo. Fundamentos de Medicina Física e de reabilitação. Atendimentos de pessoas com 

incapacitações. Avaliações em reabilitação. Avaliação eletrodiagnóstica. Reabilitação de doenças sistêmicas: 

cardíaco, pulmonar, circulatório. Sistema nervoso. Sistema límbico; Articulações. Coluna vertebral. O paciente com 

dor crônica. Modalidades físicas. Órteses e prótese. Fisioterapia em pediatria. Fisioterapia cardiovascular e 

fisioterapia respiratória. Fisioterapia na saúde do trabalhador. Semiologia, exames e diagnósticos das anomalias 

posturais. Processos incapacitantes mais importantes (processos de trabalho, na infância, doenças 

infectocontagiosas, crônico-degenerativas, alterações biomecânicas, fraturas, pré e pós operatórios do aparelho 

musculoesquelético e as condições de vida). A aplicação da Fisioterapia nas seguintes áreas médicas: Neurologia. 

Pneumologia. Ortopédica. Atuação em cinesioterapia (Bobath, Kabath, Moligan, Mackenzie) mecanoterapia, 

eletroterapia, hidroterapia, equoterapia, reabilitação pulmonar. Código de Ética Profissional.  

Informática: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 

9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. 

Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails. 
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FONOAUDIÓLOGO 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA: Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas em crianças, adultos e 

idosos. Anatomofisiologia da audição; desenvolvimento normal da audição e da linguagem; avaliação auditiva na 

criança: audiometria tonal e vocal, imitanciometria, avaliação auditiva infantil, processamento auditivo central; 

triagem auditiva em crianças; avaliação eletrofisiológica - emissões otoacústicas, potencial evocado auditivo. 

Anatomofisiologia relacionada à motricidade orofacial; crescimento e desenvolvimento maxilofacial; 

desenvolvimento e funções do sistema estomatognático; acompanhamento fonoaudiológico em pacientes 

portadores de fissura lábio palatal, disartrofonia, paralisia facial, queimaduras; encefalopatia crônica da infância, 

dispraxia e disfagia (avaliação, classificação, diagnóstico, tratamento e gerenciamento), inter-relação das áreas de 

motricidade orofacial, disfagia e voz.  

 

MONITOR DE OFICINA TERAPÊUTICA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Conhecimento sobre: Sistema Único de Saúde – SUS, Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, Rede de Atenção Psicossocial, Legislação Saúde e Saúde Mental, Estatuto do Idoso, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, conhecimento básico sobre artesanato, marcenaria ou outras artes e ofícios que o 

habilitem a realizar as oficinas; ética profissional. 

 

NUTRICIONISTA 

ATENÇÃO BÁSICA: Noções gerais sobre Nutrição e alimentação normal. Introdução a Orientação Nutricional. Noções 

gerais sobre alimentos - Alimentos e Saúde. Nutrição e sua relação com a saúde da Comunidade. Nutrientes. 

Utilização de Nutrientes: Digestão, Absorção e Metabolismo. Dietoterapia. Dietoterapia nas anemias. Dietoterapia 

nos estudos patogênicos que modificam o peso. Desnutrição. Dietoterapia na desnutrição proteico-energética. 

Nutrição para crianças e adolescentes. Nutrição e doença - Moléstias carenciais. Relação da Nutrição com o processo 

de crescimento e desenvolvimento humano. Microbiologia dos Alimentos. Transmissão de doenças pelos alimentos. 

Estocagem de alimentos e combate a insetos e roedores. Envenenamento e Toxicologia Alimentar. Demais 

conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Informática: Dispositivos de armazenamento. Periféricos 

de um computador. Configurações básicas do Windows 9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 

(Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções 

básicas de correio eletrônico e envio de e-mails. 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

ATENÇÃO BÁSICA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Técnicas de Atendimento ao Público. Técnicas de arquivamento: 

classificação, organização, arquivos correntes e protocolos. Procedimentos administrativos em geral. Noções de 

administração financeira, faturamento hospitalar e de recursos humanos e das áreas de ação administrativas: 

pessoal, material e patrimônio. Noções de organização e atribuição: protocolo, arquivo, almoxarifado e logística. 

Processo administrativo: modalidades e princípios. Redação oficial: modalidades, formas de tratamento, normas de 

utilização. Trabalho em equipe; cidadania e ética. Operação de equipamentos de escritório: copiadoras, impressoras 

de computador e fac-símile. Noções sobre SAME, serviços de arquivamento médico e estatísticas. Noções de 

informática. 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Fisiologia do exercício. Atividades físicas para grupos especiais. 

Treinamento físico e desportivo. Musculação. Socorros e urgências em esportes e lazer. Planejamento e prescrição 

da atividade física. Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e motricidade. Atividade física, 

saúde e qualidade de vida. Ginástica laboral. Esportes coletivos e individuais. Atividades rítmicas e expressivas. Lazer, 

recreação e jogos. Atividade motora adaptada.  

PSICÓLOGO  

ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Avaliação psicológica: fundamentos da medida 

psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. Psicologia do 



 

20 
 

desenvolvimento: o desenvolvimento normal; Psicopatologia do desenvolvimento; Processo saúde-doença: doenças 

crônicas e doenças agudas; modelo biomédico e modelo biopsicossocial de saúde; Ações básicas de saúde: 

promoção; prevenção; reabilitação; barreiras e comportamentos de saúde; níveis de atenção à saúde; Psicologia da 

saúde: a instituição hospitalar; ética em saúde e no contexto hospitalar; Equipes interdisciplinares: 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde; Psicoterapia individual e grupal; Delimitação histórica do 

campo teórico da Psicopatologia: a visão da Psicopatologia Clínica, da Psiquiatria e da Psicanálise. O plano 

sintomatológico e o estudo das funções psíquicas: o exame psíquico para avaliação sintomatológica do estado 

mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas. Psicopatologia médica: a questão do 

diagnóstico e do prognóstico; Critérios diagnósticos do DSM-IV e da CID-10: procedimentos, alcances e limites. A 

linhagem estrutural neurótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. A família e a doença 

mental: diferentes leituras, principais discussões. A família e a doença mental: abordagens terapêuticas. A reforma 

psiquiátrica como um olhar para a saúde mental: movimentos, questões sociais e políticas da área. A Psicopatologia 

e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves: hospital dia, 

moradia assistida, acompanhamento terapêutico. Política Nacional de Saúde Mental, Uso Abusivo de Álcool e 

Drogas. Reforma Psiquiátrica Brasileira. Desinstitucionalização. Rede de Atenção Psicossocial - RAPS; Reabilitação 

Psicossocial; Redução de Danos; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei 10.216/01. Economia Solidária e 

Saúde Mental. Avaliação psicológica. Desenvolvimento infantil. Psicoterapia individual e grupal; Delimitação 

histórica do campo teórico da Psicopatologia: a visão da Psicopatologia Clínica, da Psiquiatria e da Psicanálise. A 

família e a saúde mental. A reforma psiquiátrica como um olhar para a saúde mental: movimentos, questões sociais 

e políticas da área. A Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente 

com transtornos graves: hospital dia, moradia assistida, acompanhamento terapêutico. Informática: Dispositivos de 

armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 9x/ME/XP/2000. Aplicativos do 

Pacote Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso 

de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails. 

RECEPCIONISTA 

ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Qualidade no atendimento. Comunicação 

telefônica. Noções de software de controle de ligações. Atualização de cadastro telefônico. Meios de comunicação. 

Noções de PABX. Noções de internet e intranet. Noções de arquivamento. Operação de equipamentos de escritório: 

copiadoras, impressoras de computador e fac-símile. Noções sobre SAME (SPP) Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística. Meios de transporte. Organismos e autarquias públicas. Noções sobre documentos específicos do setor 

(Atestado do Óbito, Declaração de nascidos vivos, documentação de abertura de prontuário entre outros),  

abreviações e formas de tratamento. Ética e Sigilo profissional. Informática: Dispositivos de armazenamento. 

Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft 

Office (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. 

Noções básicas de correio eletrônico e envio de e-mails 

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA: Conhecimentos sobre o processo de territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe; sobre os cuidados em saúde da população para a realização de ações de atenção integral 

conforme a necessidade de saúde da população local; integralidade da atenção através das ações de promoção da 

saúde, prevenção de agravos e curativas; sobre ações programáticas e de vigilância à saúde; busca ativa e notificação 

de doenças e agravos de notificação compulsória; realização de escuta qualificada das necessidades dos usuários 

em todas as ações; atendimento humanizado e estabelecimento do vínculo; planejamento e avaliação das ações da 

equipe, a partir dos dados disponíveis; promoção da mobilização e da participação da comunidade visando efetivar 

o controle social; registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica. Preparação do 

paciente para as consultas, exames e tratamentos. Conhecimentos para observar, recolher e descrever sinais e 

sintomas, ao nível de sua qualificação; para a execução de tratamentos especificamente prescritos ou de rotina; 

para ministrar medicamentos por via oral e parenteral, fazer curativos, aplicar oxigênio, terapia, nebulização, 
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enteroclisma, enema de calor ou frio; vacinação, testes e leitura; colheita de material para exames; desinfecção e 

esterilização; cuidados de higiene e conforto ao paciente; registros de dados. 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Conhecimentos sobre cuidados ao paciente e administração de 

medicação prescrita; procedimentos de admissão; assistência ao paciente; anotações em prontuários; boas práticas, 

normas e procedimentos de biossegurança. Conhecimentos sobre a atenção a pacientes portadores de transtornos 

mentais em ambientes abertos, adultos ou crianças. medicação, curativos, DSTs; bioética; limpeza e higienização de 

equipamentos; e principalmente cuidado e atendimento do paciente em surto/crise. 

 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Conhecimentos e habilidades para a manutenção, conservação, e limpeza de 

equipamentos e aparelhos de sua unidade de serviço; sobre comissão ética; ações administrativas de enfermagem; 

prestação de assistência conforme protocolos estabelecidos para os sítios funcionais; participação junto à equipe 

multiprofissional na execução dos procedimentos pertinentes; procedimentos de assistência ao médico quando 

necessário; a realização de acolhimento em tempo integral; Conhecimentos sobre a legislação para o exercício legal 

da profissão e sobre o código de ética da enfermagem. Informática: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de 

um computador. Configurações básicas do Windows 9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, 

Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas 

de correio eletrônico e envio de e-mails.  

 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

ATENÇÃO BÁSICA: Técnicas de restauração dentária. Urgências odontológicas. Agravos à saúde bucal e processo de 

saúde-doença, anatomia dentária, controle de infecção na prática odontológica, educação em saúde bucal. Aspectos 

ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia. Materiais restauradores. Normas para o exercício profissional. 

O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente odontológico. Reforma sanitária no Brasil. 

Programa Saúde da Família – Legislação vigente. Planejamento local em saúde. Noções de Higiene. Ética Profissional. 

 

 

TELEFONISTA  

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Noções de software de controle de ligações. Atualização de cadastro telefônico. Meios 

de comunicação. Noções de PABX. Noções de internet e intranet.  Operação de equipamentos de escritório: 

copiadoras, impressoras de computador e fac-símile. Abreviações e formas de tratamento. Ética e Sigilo profissional. 

Qualidade no atendimento. Comunicação telefônica. Informática: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de 

um computador. Configurações básicas do Windows 9x/ME/XP/2000. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, 

Excel e Power Point). Configuração de impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas 

de correio eletrônico e envio de e-mails. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  

ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAÚDE MENTAL: Análise das relações entre saúde e trabalho. A ideia do trabalho como 

recurso de terapia ocupacional. Modelos de terapia ocupacional: positivista, humanista, materialista-histórico. 

Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com as psicoterapias: psicodinâmica e Junguiana. Tendências 

atuais da Terapia Ocupacional e perspectivas. Noções de psicopatologia geral. Áreas de atuação: saúde mental, 

habilitação/reabilitação. Noções de Nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações 

sintomáticas. Hospital psiquiátrico especializado, UBS, ambulatório, oficina, abrigada, centros de convivência, 

programas comunitários: métodos, objetivos, indicações, limitações. Terapia Ocupacional Psicossocial: reabilitação, 

reprofissionalização, reinserção social. Terapia ocupacional na paralisia cerebral: definição, transtornos, avaliação e 

tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico ocupacional nas áreas de neurologia: traumato-ortopedia 

e reumatologia. Terapia ocupacional na área neuro-músculo-esquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia 

ocupacional aplicada à deficiência mental. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com as psicoterapias. 

Tendências atuais da Terapia Ocupacional e perspectivas. Noções de Psicopatologia Geral. Modalidades de 

tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismo, sinergismos. Ergoterapia e a 
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assistência asilar. Processo de terapia ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais 

e instrumentais: abordagem individual e grupal. Ocupação terapêutica: princípios e fundamentos. A atuação do 

terapeuta ocupacional no atendimento a bebês de alto risco e crianças que apresentam retardo no desenvolvimento 

neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional na área da infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios 

globais de desenvolvimento. Serviços de assistência no contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com 

deficiência: Terapia ocupacional aplicada às deficiências: intelectual, física, auditiva, visual e surdo cegueira. 

Ocupação como forma de tratamento. 

 


