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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 descrição das atribuições: 

 visitar domicílios periodicamente, assistir pacientes, dispensando-lhes 

cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais 

da saúde, orientar a comunidade para promoção da saúde, rastrear focos 

de doenças específicas, promover educação sanitária e ambiental, 

participar de atividades comunitárias, promover comunicação entre 

unidade de  saúde, autoridade e comunidade.  

 Realizar mapeamento de sua área; 

 Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

 Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 

 Identificar áreas de risco; 

 Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 

encaminhando as e até agendando consultas, exames e atendimento 

adontológico, quando necessário; 

 Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas 

prioritárias de   atenção básica;   

 Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas 

as famílias sob sua responsabilidade; 

 Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 

sobre as situações das famílias acompanhadas, particularmente aquelas 

em situações de risco.   

 Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 

promoção da saúde e prevenção de doenças; 

 Promover a educação e a mobilização comunitárias, visando desenvolver 

ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre 

outras: traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 

necessidades, potencialidades e limites; 

 Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam 

ser potencializados pela equipe. 

 Executar outras atribuições correlatas à função. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

   CNPJ. 76.974.823/0001-80 

                   Avenida: Manoel Ribas, nº470 – Fone/Fax: (44) 3453-8300 

     "TERRITÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS" 

 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

 

 descrição das atribuições: 

 Visitar domicílios periodicamente; assistir pacientes, dispensando-lhes 

cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais 

da saúde; orientar a comunidade para promoção da saúde; rastrear e 

combater focos de doenças específicas; promover educação sanitária e 

ambiental; participar de campanhas preventivas; incentivar atividades 

comunitárias; promover comunicação entre unidade de saúde, 

autoridades e comunidade; participar de reuniões profissionais, executar 

tarefas administrativas.   

 

MÉDICO 

 descrição das atribuições: 

 realizar tarefas inerentes à área de saúde pública, dentro do 

Programa Saúde da Família - PSF. 

 realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita e de outras 

áreas, se necessário. 

 Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de 

vida: criança, adolescente, mulher adulto e idoso; 

 Realizar consultas e procedimentos no USF e, quando necessário, no 

domicilio; 

 Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na 

intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 

Assistência a Saúde – NOAS 2001; 

 Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

 Fomentar a criação de grupos de patologia específica, como de 

hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; 

 Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 

 Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 

garantindo a continuidade do tratamento da USF, por meio de um 

sistema de acompanhamento e de referências e contra-referência; 

 Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
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 Indicar internação hospitalar; 

 Solicitar exames complementares; 

 Verificar e atestar óbito; 

 Executar outras atribuições correlatas à função.  

 

ODONTÓLOGO 

 descrição das atribuições: 

• executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico e tratamento de 

afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos e 

instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde oral. • descrição 

detalhada • examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou 

por via direta, para verificação de presença de cáries e outras afecções; • 

identificar as afecções quanto à extensão e a profundidade, utilizando 

instrumentos especiais e radiológicos, para estabelecer diagnóstico e plano de 

tratamento; • aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando 

medicamentos anestésicos, para prover conforto e facilitar a execução do 

tratamento necessário; • extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas 

e outros instrumentos, para prevenir infecções; • Executar tarefas relativas ao 

tratamento de endodontia; • restaurar cáries, utilizando instrumentos, 

aparelhos e substâncias específicas, para restabelecer a forma e a função do 

dente; • executar as limpezas profiláticas dos dentes e gengivas, extraindo 

tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção; • prescrever ou 

administrar medicamentos, determinando a via de aplicação, para prevenir 

hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes; • proceder a perícias odonto 

administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer 

atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; • coordenar, 

supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos 

pacientes, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do 

tratamento; • orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, 

instrumentais ou equipamentos utilizados em sua especialidade, observando 

sua correta utilização; • elaborar, coordenar e executar programas educativos 

e de atendimento odontológicos preventivos voltados para a comunidade de 

baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; • coordenar e 
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supervisionar as atividades desenvolvidas no consultório odontológico; • 

elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação; • 

participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 

sua área de atuação; • participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 

ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; • participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras • 

entidades públicas e particulares, realizando exposições sobre situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 

discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 

planos e programas de trabalho afetos ao Município; • atender aos convênios 

efetivados entre outros órgãos e o município (Ciretran e outros); • executar 

outras tarefas correlatas 

 

PSICÓLOGO 

• Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS; 

• Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para 

famílias; 

• Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as 

famílias referenciadas ao CRAS; 

• Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 

• Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; 

• Acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades; 

• Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas 

e planejamento do trabalho de forma coletiva; 

• Articulação de ações que potencializem as boas experiências no 

território de abrangência. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

 Nível Superior (Assistente Social, Psicóloga e Pedagoga) Perfil Técnico de 

nível superior, com formação em serviço social, psicologia e/ou outra 

profissão que compõem o SUAS (dependendo do porte do município, 

conforme NOB-RH), com experiência de atuação e/ou gestão em 

programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, 

conhecimento da legislação referente à política nacional de assistência 

social, domínio sobre os direitos sociais, experiência de trabalho em 

grupos e atividades coletivas, experiência em trabalho interdisciplinar, 

conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e de 

escuta com as famílias. Atribuições • Acolhida, oferta de informações e 

realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; • 

Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; 

• Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as 

famílias referenciadas ao CRAS; • Desenvolvimento de atividades 

coletivas e comunitárias no território; • Assessoria aos serviços 

socioeducativos desenvolvidos no território; • Acompanhamento das 

famílias em descumprimento de condicionalidades; • Alimentação de 

sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento 

do trabalho de forma coletiva; • Articulação de ações que potencializem 

as boas experiências no território de abrangência. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 

ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; 

inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; 

Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia 

Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da 

oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância 

nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de 

crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 

Tipologia textual. 

 

MATEMÁTICA 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 

conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 

Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e 

implicação lógica, argumentos válidos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

História do Município de Santa Isabel do Ivaí e do Estado do Paraná. Noções 

gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e 

ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com 

suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e 

inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

MÉDICO 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 

criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 
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relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 

Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação 

em saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. 

Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença 

Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. 

Aparelho respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. 

Aparelho urinário. Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. 

Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa 

complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 

 

ODONTÓLOGO 

Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no 

Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: 

organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 

diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de 

notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde 

Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. 

Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene 

bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais 

restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de 

ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos 

preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, 

adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em 

Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, 

tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, 

diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. 

Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e 

periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral 

menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: 

promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, 

uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais 

dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas 
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Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos 

na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 

Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e 

terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, 

sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-

indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, 

doses. 

 

PSICÓLOGO 

Psicopatologias; Psicoterapia breve; Trabalho em grupos; Psicologia Familiar - 

Criança e Adolescente; Teoria e Técnicas Psicoterápicas; Psicodiagnóstico - 

Orientação e Aconselhamento psicológico; Dinâmica de Grupo - Ética 

Profissional; Legislação ligada à área social/SUAS; Sistema Único da 

Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que 

fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da Assistência 

Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e repasse fundo a 

fundo. Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política pública. Constituição 

Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. Conselho municipal de 

Assistência Social e o controle social. Estatuto do Idoso. Política Nacional Para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Estatuto da criança e do adolescente e 

a definição de políticas e prioridades de planos, programas e projetos. 

Interdisciplinaridade. Código de Ética do Assistente Social. Lei Orgânica do SUS – 

Sistema Único de Saúde. Seguridade Social. Políticas Sociais Públicas. 
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EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 

Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 

número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 

geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. Cultura e 

sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 

Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Santa Isabel do 

Ivaí, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do 

Estado do Paraná. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente 

Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; 

Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento 

as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico 

comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças 

mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, 

(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, 

Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas 

diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento 

Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da 

Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um 

tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de 
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Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na 

Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e 

saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. 

 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

Processo saúde-doença. Vigilância Epidemiológica – Dengue Instruções para 

Pessoal de Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas – 2001 – 

Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde - 3ª Edição Revisada. 

 


