
 

PORTARIA CONJUNTA SAD/SMS N° 011 DE 10 DE JANEIRO DE 2020 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE          
SAÚDE, no uso de suas atribuições, tendo em vista a autorização contida no Decreto Municipal nº                
136 de 30 de dezembro de 2019, 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6165 de 28 de dezembro de 2018, que estabelece no              
inciso XIV, do artigo 2º, a hipótese de contratação temporária nos casos, de atendimento a outros                
serviços de urgência, cuja inexecução possa comprometer as atividades dos órgãos e entidades da              
administração direta e indireta do Município e regular prestação de serviços públicos aos usuários; 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6165 de 28 de dezembro de 2018, que estabelece em               
seu artigo 3º a necessidade de realização de processo seletivo para contratação temporária; 

 
CONSIDERANDO o que determina o inciso IX, do Artigo 37, da Constituição da República              

Federativa do Brasil de 1988 e o inciso VII, do Artigo 97, da Constituição do Estado de Pernambuco; 
 

CONSIDERANDO as lacunas existentes no quadro de pessoal e a necessidade de            
fortalecimento da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de equipe técnica para preencher as lacunas no quadro da              
Secretaria Municipal de Saúde, 
 

RESOLVEM: 
 

Art. 1º Tornar público que estão abertas as inscrições para seleção pública simplificada,             
visando à contratação de 112 (cento e doze) profissionais, conforme edital constante no Anexo Único               
desta Portaria.  

 
Art. 2º Determinar que a Seleção Pública Simplificada regida por esta Portaria Conjunta seja              

válida por 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, a partir da data de homologação do                
resultado final, publicada no Diário Oficial do Município de Caruaru.  

 
Art. 3º Fixar em até 03 (três) anos o prazo de vigência dos contratos temporários provenientes                

da Seleção Pública Simplificada de que trata a presente Portaria Conjunta, prorrogáveis por iguais              
períodos, até o prazo máximo de 06 (seis) anos, conforme interesse e necessidade da Secretaria de                
Saúde, observada a Lei Municipal n° 6165/2018.  

 
Art. 4º Instituir a Comissão responsável pela Coordenação do Processo Seletivo, ficando, desde             

já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 
 

Nome Função Órgão 
Rafaela Ramos Pinto Ribeiro Presidente Secretaria de Administração 

David Luiz de Holanda Cordeiro Membro Secretaria de Administração 
Suylliane Rocha de Oliveira  Membro Secretaria de Administração 

Daniela Mascarenhas Gabriel dos Santos Membro Secretaria de Saúde 
Anderson Bruno de Oliveira Membro Secretaria de Saúde 

 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 



 

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores; 198º da Independência; 131º da República. 
 

ANA MARAÍZA DE SOUSA SILVA 
Secretária Municipal de Administração 

 
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PORTARIA CONJUNTA SAD/SMS N° 011 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

ANEXO ÚNICO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 003/2020 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE          
SAÚDE, tornam público para todos(as) os(as) interessados(as) a abertura do Processo de Seleção             
Pública Simplificada, autorizada pelo Decreto Municipal nº 136 de 30 de dezembro de 2019,              
destinado à contratação temporária de 112 (cento e doze) profissionais, para o preenchimento das              
vagas para a Secretaria Municipal de Saúde, a ser regido pela legislação em vigor, bem como pelas                 
normas, requisitos e condições constantes neste Edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1 O processo seletivo simplificado de que trata esta Portaria Conjunta, visa à contratação temporária               
de 112 (cento e doze) profissionais de nível superior, para execução de atividades e projetos no escopo                 
da Secretaria Municipal de Saúde, observado o quadro de vagas constante do Anexo I deste Edital.  
1.2 A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em 02 etapas: Análise Curricular e                  
Prova Escrita. 
1.3 Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida ampla                
divulgação, será utilizado o endereço eletrônico: http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/, devendo o         
resultado final ser homologado através de Portaria Conjunta, publicada no Diário Oficial do município              
de Caruaru.  
1.4 As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos anexos, que dele são partes                 
integrantes, para todos os efeitos, e devem ser fielmente observados. 
 
2. DAS FUNÇÕES, REMUNERAÇÕES, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE TRABALHO:  
 
2.1. As funções, a remuneração e a carga horária de trabalho serão estabelecidos pelo anexo I deste                 
Edital. 
2.2. Os(As) candidatos(as) aprovados serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde, podendo atuar             
em qualquer unidade de saúde do município. 
2.3. A localização dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será a critério da Secretaria Municipal            
de Saúde. 
2.4. A carga horária dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será distribuída de acordo com o Anexo I.  
2.5. O(A) candidato(a) que não estiver de acordo com a localização e a distribuição da carga                
horária será excluído(a) do processo seletivo. 
 
3. DAS VAGAS: 
 
3.1. Para esse processo seletivo as vagas serão distribuídas conforme o constante do Anexo I deste                
Edital e deverão ser preenchidas pelos critérios de conveniência e necessidade da Secretaria Municipal              
de Saúde, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado final da              
Seleção.  
3.2 Para ocupar possíveis vagas que surjam durante o período de validade da seleção, por desistências,                
rescisões ou criação de novas vagas, poderão ser convocados(as) candidatos(as) aprovados(as) mas            
não inicialmente classificados para ocupação das vagas, obedecendo-se o quantitativo de vagas            
reservadas para pessoas com deficiência e respeitando-se sempre a ordem decrescente de notas. 



 

3.3. Do total de vagas ofertadas em cada função deste edital, 5% (cinco por cento) serão reservadas                 
para pessoas com deficiência, em conformidade com o que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea "a",                 
da Constituição do Estado de Pernambuco.  
3.4. Para efeito de concorrências às vagas reservadas, serão consideradas pessoas com deficiência, as              
que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de                
1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, com                  
observância, inclusive, da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça e do Estatuto da Pessoa com                 
Deficiência – Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 
3.5 Caso não haja candidatos(as) aptos(as) para as vagas reservadas, estas seguirão a ordem de               
classificação geral. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES:  
 
4.1 O(A) Interessado(a) poderá efetuar sua inscrição de forma eletrônica ou presencial. 
 
4.2 Inscrições Eletrônicas: Serão realizadas pelo site https://selecoes.caruaru.pe.gov.br. 
4.2.1 Após a inscrição eletrônica ser finalizada o candidato receberá no e-mail cadastrado a cópia do                
seu formulário de inscrição, que valerá, para todos os fins, como comprovação da sua inscrição. 
4.3. Inscrições Presenciais: Serão realizadas na Secretaria Municipal de Administração (Praça Pedro            
de Souza, 30, Nossa Senhora das Dores), onde o candidato deverá portar documento oficial com foto,                
CPF e comprovante de residência. 
4.3.1. Após a inscrição presencial ser efetuada o(a) candidato(a) receberá um comprovante da             
inscrição, devidamente assinado por um dos membros da Comissão Organizadora. 
4.4 Para as inscrições, o candidato deverá satisfazer às seguintes condições: 

a) Ser brasileiro(a) ou gozar das prerrogativas previstas no §1º do art. 12 da Constituição              
Federal; 

b) Ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado civilmente; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;  
e) Estar apto físico e mentalmente para o exercício das atribuições da função; 
f) Preencher os requisitos de formação exigidos no Anexo I. 

4.5. O(A) candidato(a) que não comprovar documentalmente os Requisitos Obrigatórios no ato de             
convocação será eliminado(a).  
4.6. O(A) candidato(a) inscrito(a) assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando           
com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário de Inscrição, podendo ser              
excluído do processo seletivo, caso o processo de inscrição não esteja de acordo com o estabelecido                
neste Edital. 
4.7 Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste Edital. 
4.8. A pessoa com deficiência deverá apresentar no momento da convocação Laudo Médico que ateste               
sua deficiência conforme estabelecido no item 3.3 e Anexo III deste Edital. 
4.9. As inscrições que não atenderem a todos os requisitos estabelecidos neste Edital serão tornadas               
sem efeito.  
4.10. Cada candidato(a) poderá se inscrever apenas para uma função.  
4.11. A inscrição do(a) candidato (a) expressará sua integral adesão a todas as regras que disciplinam                
a presente seleção.  
4.12. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do(a)             
candidato(a), dispondo a Comissão Coordenadora sobre o direito de eliminar da seleção o(a)             
candidato(a) que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ ou fornecer dados               
comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO: 



 

 
5.1 A presente seleção será realizada em 02 etapas: Análise Curricular e  Prova Escrita.  
5.2 Primeira Etapa - Análise Curricular: Terá caráter eliminatório e classificatório, e dar-se-á             
através da análise, pela Comissão Coordenadora da Seleção, dos documentos comprobatórios das            
informações prestadas no formulário de inscrição. Os cursos e experiências profissionais serão            
pontuados de acordo com o Anexo V deste edital.  
5.2.2 A pontuação será atribuída conforme resposta dos candidatos no formulário de inscrição.  
5.2.3. Todas as informações inseridas no formulário de inscrição deverão ser comprovadas em             
convocação a ser realizada exclusivamente pelo Diário Oficial e pelo site de seleções, conforme data               
constante no Anexo II. 
5.2.4. Quanto às experiências acadêmicas, só serão aceitos: 

5.2.4.1 Certificados em áreas correlatas à função, emitidos por instituição reconhecida pela            
autoridade pública competente. 

5.2.4.2 Diplomas de graduação específico para a função, reconhecidos pelo MEC. 
5.2.4.3 Diplomas de pós graduação latu sensu ou stricto sensu, em área correlata à função,               

reconhecido pelo MEC. 
5.2.5 Serão eliminado(a)s na fase de análise curricular: 

a) Os candidatos que não comprovarem as informações inseridas no formulário de inscrição; 
b) Os candidatos que não comprovarem possuir a graduação necessária para a função; 
c) Os candidatos sem experiência mínima de 6 meses na função; 
d) Os candidatos que não comparecerem para a comprovação dos títulos e apresentação da             

documentação. 
5.2.6. O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir: 

a) Certidões e/ou declarações que deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição,             
datada e assinada pela autoridade competente, período e atividades desenvolvidas, ou; 

b) Certidão e/ou declaração, assinada pelo dirigente máximo da entidade à qual o candidato se               
vincula ou vinculou formalmente, no caso de experiência como contratado ou cooperativado, datada e              
assinada, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhado, período e as atividades            
desenvolvidas, ou; 

c) Demonstrativo de pagamento, desde que conste a data de ingresso no cargo/função e na               
instituição, mês de referência e função para a qual concorre. 

d) CTPS, devidamente assinada pelo empregador, contendo função e tempo de duração do             
vínculo. 
5.2.7. Para complementação de informações, os documentos acima especificados poderão ser           
acompanhados de Certidão ou Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitidos pela              
Unidade de Recursos Humanos da Instituição em que trabalhou em papel timbrado, contendo a função               
ou cargo, atividades exercidas, início e término do vínculo, devidamente datada e assinada pelo              
responsável pela sua emissão. Na hipótese de não existir a unidade de Recursos Humanos, a Certidão                
e/ou Declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento. 
5.2.8. A apresentação da cópia do contrato sem a certidão e/ou declaração do tempo efetivamente               
trabalhado, não será considerada para fins de pontuação. 
5.2.9. A pontuação se dará a cada 6 (seis) meses completos. A pontuação fracionada não sofrerá                
arredondamento. 
5.2.10. Não será admitido e computado o tempo de serviço prestado concomitantemente, para fim de               
pontuação de experiência profissional. 
 
5.3 Segunda Etapa - Prova Escrita: Participarão desta etapa todos(as) os(as) candidatos(as) com             
documentação apta na análise curricular. 
5.3.1 A Prova Escrita será composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha e 1 (uma) questão                 
dissertativa. 



 

5.3.1.1 Todas as questões de múltipla escolha contarão com 5 (cinco) alternativas distintas e a               
questão dissertativa não poderá ter mais que 20 (vinte) linhas, nem menos que 10              
(dez) linhas. 

5.3.1.2 A nota das questões objetivas obedecerá um intervalo de 0 a 100 pontos. 
5.3.1.3 A nota da questão dissertativa obedecerá um intervalo de 0 a 100 pontos. 

5.3.2.3.1 À dissertação que fugir total ou parcialmente do tema proposto será atribuída             
nota 0 (zero). 

5.3.2 O conteúdo programático da Prova Escrita está disposto no Anexo VII deste Edital. 
5.3.3 O(s) horário(s), e local(is) da Prova Escrita serão divulgados , com a devida antecedência,               

conforme o Anexo I deste Edital, pelo site https://www.selecoes.caruaru.pe.gov.br/ e          
Diário Oficial do município. 
5.3.3.1 Nenhum(a) candidato(a) será comunicado por e-mail ou qualquer outra via de            

sua data, horário e local da Prova Escrita, cabendo a estes(as) a tarefa de              
acompanhar o site https://www.selecoes.caruaru.pe.gov.br/ e Diário Oficial. 

5.3.4 O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local de realização da prova 30 (trinta) minutos antes               
do seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente e um                 
documento de identificação com foto. 
5.3.5 Somente será permitido entrar na sala de realização da Prova Escrita mediante             
apresentação de documento oficial com foto e CPF. 

5.3.5.1 Compreende-se por documento com foto o RG, CNH, CTPS ou Passaporte. 
5.3.5.2 A não apresentação do documento com foto acarretará em automática desclassificação            

do(a) participante. 
5.3.6 Não será admitida a entrada do(a) candidato(a) na sala de realização da prova após o horário de                  
início da mesma. 
5.3.7. Não será permitido ao(a) candidato(a), em hipótese alguma, o uso de quaisquer aparelhos de               
comunicação durante a realização das provas, devendo os aparelhos eletrônicos portados pelos(as)            
candidatos(as) estarem desligados durante toda a aplicação. 
5.3.8. O(A) candidato(a) deverá registrar no gabarito a resposta final da prova escrita, com caneta               
esferográfica preta ou azul, preenchendo completamente a alternativa final na folha de respostas. 
5.3.9. A resposta final que estiver rasurada ou marcada com mais de uma alternativa, de qualquer                
questão da prova escrita, será desconsiderada para efeito de pontuação do(a) candidato(a). 
5.3.10. Na folha de respostas da prova escrita o(a) candidato deverá identificar-se apenas pelo              
número do CPF. 
5.3.11. A assinatura ou produção de qualquer marca que não seja o CPF e possibilite a identificação                 
do(a) candidato(a) resultará em desclassificação. 
5.3.12. A nota da prova obedecerá a um intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, em conformidade                  
com a tabela de pontuação constante do Anexo V deste Edital. 
5.3.13 A nota final da Prova Escrita será calculada da seguinte forma: 
 

(Nota das Questões Objetivas x 6) + (Nota da questão dissertativa x4) 
___________________________________________________________________ 

10 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
6.1 O resultado do processo seletivo dar-se-á em ordem crescente de classificação a partir da seguinte 
fórmula: 
 

(Prova Escrita x 6) + (Análise de Títulos x 4)  
____________________________________________________ 
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6.2. Na hipótese de ocorrer empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de             
desempate:  
 
a) Maior idade;  
b) Ter sido jurado – lei federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP;  
c) Nota da prova escrita.  
 
7. DOS RECURSOS: 
 
7.1 Poderão ser interpostos recursos quanto ao resultado preliminar de todas as etapas deste certame,               
dirigidos à respectiva Comissão Coordenadora, e apresentados nas datas fixadas no Anexo II.  
7.2 O recurso deve ser dirigido à Comissão Coordenadora que o analisará e, no mérito, concordando                
totalmente com as razões do recurso, em juízo de reconsideração, mudará a decisão anterior e,               
discordando no todo ou apenas em parte com as razões apresentadas, encaminhará o recurso, com seu                
pronunciamento.  
7.3 Os recursos deverão ser apresentados conforme modelo constante no Anexo IV.  
7.4 Não serão analisados os recursos fora do formato presente no anexo IV, interpostos fora dos                
prazos estipulados ou apresentados em locais diversos do indicado neste edital, bem como os recursos               
contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) candidato(s).  
7.5 Os recursos deverão ser entregues de forma eletrônica no e-mail           
recursos.selecoespmc@gmail.com ou presencialmente na Secretaria Municipal de       
Administração (Praça Pedro de Souza, 30, Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE). 
7.6  Não serão aceitos novos documentos quando da interposição dos recursos. 
7.7  O candidato, quando da apresentação do recurso, deverá atender aos subitens abaixo:  

7.7.1 Preencher o recurso com letra legível ou digitado eletronicamente.  
7.7.2. Apresentar argumentações claras e concisas. 

 
8. DA CONTRATAÇÃO: 
 
8.1. São requisitos básicos para a contratação:  
a) Ter sido aprovado neste Processo Seletivo;  
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente;  
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado;  
d) Cumprir as normas estabelecidas neste edital; 
e) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo os casos constitucionalmente            
admitidos;  
f) Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo                
masculino;  
g) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  
h) Comprovar as informações de experiência profissional e de formação informados no formulário de              
inscrição. 
8.2. Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo de 3 (três) anos, renováveis, observados               
os prazos da Lei Municipal nº 6165/2018, respeitando o número de vagas, a ordem de classificação e a                  
disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde;  
8.3. A convocação para as contratações dar-se-á através de publicação no Diário Oficial             
Municipal e no site selecoes.caruaru.pe.gov.br, sendo o candidato o único responsável pelo            
acompanhamento das publicações e comunicações alusivas ao presente processo seletivo.  
8.4. As contratações serão rescindidas a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse público;             
verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o processo seletivo;            



 

constatada falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina,           
eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe deram origem.  
8.5. Os profissionais contratados poderão ser submetidos a uma avaliação de desempenho que servirá              
para a prorrogação ou não dos contratos temporários.  
8.6. No ato da convocação os candidatos deverão trazer obrigatoriamente originais e cópias dos              
documentos abaixo relacionados:  
a) RG - Registro Geral de Identificação, com data da expedição; 
b) CPF; 
c) Número do PIS ou PASEP; 
d) Certidão de quitação eleitoral emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
e) Quitação do serviço militar, se do sexo masculino; 
f) Carteira Profissional – CTPS (página da foto frente e verso e a página da qualificação civil); 
g) Comprovante de Residência; 
h) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
i) Todas as informações de experiência profissional e cursos extracurriculares apresentados no            
momento de inscrição. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das normas do presente processo de               
seleção, contidas neste edital e em outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a              
surgir.  
9.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra              
norma e comunicado posterior e regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de má              
fé de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.  
9.3. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado, no Diário Oficial do              
município de Caruaru, através de Portaria Conjunta SAD/SMS, na qual constará lista de classificação              
geral, em ordem crescente de classificação. 
9.3.1 A identificação do(a) candidato(a) nesta lista dar-se-á somente pelo CPF. 
9.3.2 Os(As) candidatos(as) classificados(as) na condição de Pessoa com Deficiência estarão           

discriminados na relação por meio da sigla PCD.  
9.4. O resultado final da seleção será divulgado na Internet através do endereço eletrônico              
selecoes.caruaru.pe.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar        
comunicados, convocações e o resultado final da seleção.  
9.5. A aprovação do candidato na presente seleção não gera direito à contratação, cabendo à Secretaria                
Municipal de Saúde decidir sobre a mesma, respeitados o número de vagas e a ordem de classificação,                 
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas autorizadas.  
9.6. A Administração Pública Municipal não assumirá despesas com deslocamento e hospedagem dos             
candidatos durante a seleção, ou por mudança de residência após a sua contratação.  
9.7. O(A) candidato(a) que não atender a convocação para a sua contratação, juntamente com a               
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos, citados neste edital, será            
considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo seletivo simplificado.  
9.8. Após a entrega da documentação correspondente para a contratação, o(a) candidato(a) deverá             
entrar em exercício em prazo determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de ser               
excluído automaticamente do certame, sendo convocado o(a) candidato(a) seguinte da listagem final            
de aprovados. 
9.9. O prazo de validade da seleção será de 12 (doze) meses, a contar da data de homologação do                   
resultado final na imprensa oficial, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria               
Municipal de Saúde, através de Portaria Conjunta SAD/SMS. 



 

9.10. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no             
presente processo seletivo simplificado, valendo, para esse fim, a publicação no Diário Oficial do              
Município de Caruaru.  
9.11. Quando da convocação para assinatura do contrato, o(a) candidato(a), deverá trazer os             
documentos originais. Havendo divergência e/ou sendo comprovada falsidade de documentos, o           
candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
9.12. As informações prestadas no formulário eletrônico de inscrição serão de inteira responsabilidade             
do candidato, dispondo a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Administração, do direito de                
excluir da seleção simplificada aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou               
que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  
9.13 O(A) candidato(a) aprovado(a) que tenha comprovado todas as informações inseridas no            
formulário de inscrição somente poderá iniciar o trabalho após a assinatura de contrato, estando de               
posse de Carta de Apresentação emitida pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
9.14. É da responsabilidade do(a) candidato(a), se classificado, manter a Secretaria Municipal de             
Administração atualizada quanto a quaisquer mudanças de endereço e telefone, sendo de sua inteira              
responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização destes.  
9.15. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou              
quaisquer irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem            
prejuízo das sanções penais cabíveis.  
9.16. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de seu termo final, pelo              
desaparecimento da necessidade pública que ensejou a contratação, pela ausência de idoneidade            
moral, assiduidade, disciplina, eficiência e/ou aptidão para o exercício da função pelo contratado de              
acordo com o previsto na Lei Municipal nº 6165/2018.  
9.17. A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser comunicada, por escrito, à Secretaria                
Municipal de Saúde com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não venha a                  
ser prejudicado na sua regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo candidato da               
lista de classificados.  
9.18. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coordenadora instituída por esta Portaria             
Conjunta.  
9.19. A documentação referente a todas as etapas da presente Seleção Pública Simplificada deverá ser               
mantida em arquivo impresso ou eletrônico, por no mínimo 6 (seis) anos, em atendimento à Resolução                
nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ. 
 

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores; 198º da Independência; 131º da República. 
 
 

ANA MARAÍZA DE SOUSA SILVA 
Secretária Municipal de Administração  

 
 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
 

FUNÇÃO REQUISITOS CARGA 
HORÁRIA 

REMUNER
AÇÃO 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PCD 

Assistente Social 
Plantonista 

Ensino superior  
completo em Serviço   
Social, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

30 h/s R$ 1.383,00  

1 - 

Assistente Social 
diarista 

Ensino superior  
completo em Serviço   
Social, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

30 h/s R$ 1.383,00  

3 1 

Assistente Social 
NASF 

Ensino superior  
completo em Serviço   
Social, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

30 h/s R$ 1.383,00  

1 - 

Biomédico 

Ensino superior  
completo em  
Biomedicina, 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

3 1 

Dentista Buco Maxilo 
Facial 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 

Dentista Diarista 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 



 

Dentista Endodontista 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 

Dentista 
Estomatologista 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 

Dentista Odonto 
Pediatra 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 

Dentista Protesista 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 

Dentista Radiologista 

Ensino superior  
completo em  
Odontologia, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

1 - 

Dentista USF 
Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    

40 h/s R$ 1.470,00  14 1 



 

mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

Profissional de 
Educação Física 
Academia de Saúde 

Ensino superior  
completo em  
Educação Física  
(bacharelado), 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.383,00  

1 - 

Profissional de 
Educação Física 
NASF 

Ensino superior  
completo em  
Educação Física  
(bacharelado), 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.383,00  

1 - 

Enfermeiro Diarista 

Ensino superior  
completo em  
Enfermagem, 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.481,21  

9 1 

Enfermeiro Obstetra 

Ensino superior  
completo em  
Enfermagem, com  
especialização na  
área, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.481,21  

3 1 

Enfermeiro 
Plantonista 

Ensino superior  
completo em  
Enfermagem, 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.481,21  

13 1 

Enfermeiro SAMU 

Ensino superior  
completo em  
Enfermagem, curso  
de APH atualizado há    
pelo menos 02 (dois)    
anos, Registro no   

40 h/s R$ 1.481,21  
1 1 



 

Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

Enfermeiro USF 

Ensino superior  
completo em  
Enfermagem, 
Registro no Conselho   
de Classe e mínimo    
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.481,21  

14 1 

Farmacêutico 

Ensino superior  
completo em  
Farmácia, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  

4 1 

Farmacêutico 
Bioquímico 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.470,00  
1 -  

Fisioterapeuta 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

30 h/s R$ 1.383,00  
3 1 

Fisioterapeuta 
NASF/SAD 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

30 h/s R$ 1.383,00  
2 1 

Fonoaudiólogo 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.383,00  
1 - 

Inspetor Sanitário 

Ensino superior  
completo e mínimo   
de 6 meses de    
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.383,00  1 - 



 

Nutricionista 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.383,00  
3 1 

Nutricionista NASF 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.383,00  
1 - 

Psicólogo 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.383,00  
8 1 

Psicólogo 
NASF/SAD 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.383,00  
1 - 

Sanitarista 

Ensino superior  
completo em Saúde   
Coletiva, ou Pós   
Graduação em Saúde   
Pública e mínimo de    
6 meses de   
experiência na área. 

40 h/s R$ 1.383,00  

    1    1 

Terapeuta 
Ocupacional 

Ensino superior  
completo, Registro no   
Conselho de Classe e    
mínimo de 6 meses    
de experiência na   
área. 

40 h/s R$ 1.383,00  
1 - 

Total    100 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ANEXO II - CRONOGRAMA 
 
 

EVENTO DATA/ PERÍODO LOCAL 

Inscrições  

 
De 13 a 23 de Janeiro de 

2020 

Eletronicamente: Através do endereço 
eletrônico 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/ 
 
Presencialmente: Das 8 às 16 horas na 
Secretaria Municipal de Administração 
(Praça Pedro de Souza, 30, Nossa Senhora 
das Dores, Caruaru-PE.)  

Realização da análise 
curricular 

17, 18, 19, 20 e 21 de 
fevereiro de 2020 

Em local(is) e horário(s) a serem 
divulgados no site 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/ e no 
e-mail cadastrado pelo candidato. 

Resultado da Parcial da 
Análise Curricular 

09 de março de 2020 Através do endereço eletrônico 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br e Diário 
Oficial do Município. 

Prazo para Recursos  
10 e 11 de março de 2020 

Eletronicamente: Através do e-mail 
recursos.selecoespmc@gmail.com 
 
Presencialmente: Das 8 às 16 horas na 
Secretaria Municipal de Administração 
(Praça Pedro de Souza, 30, Nossa Senhora 
das Dores, Caruaru-PE.)  

Resultado Final da Análise 
Curricular 

13 de março de 2020 Através do endereço eletrônico 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br e Diário 
Oficial do Município. 

Prova Escrita 22 de março de 2020 Em local(is) e horário(s) a serem 
divulgados no site 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/ e no 
e-mail cadastrado pelo candidato. 

Resultado Parcial da prova 
escrita e Análise de Títulos 

31 de março de 2020 Através do endereço eletrônico 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/ 

Prazo para Recursos 1 e 2 de abril de 2020 Eletronicamente: Através do e-mail 
recursos.selecoespmc@gmail.com 
 
Presencialmente: Das 8 às 16 horas na 
Secretaria Municipal de Administração 
(Praça Pedro de Souza, 30, Nossa Senhora 
das Dores, Caruaru-PE.)  

Resultado Final da Seleção  06 de abril de 2020 Através do endereço eletrônico 
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br e Diário 
Oficial do Município. 

 

http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/
http://selecoes.caruaru.pe.gov.br/


 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 
 
 
Dados do médico:  
Nome completo: _____________________________________________________ CRM / UF:      
____________ Especialidade: _____________________________________________ Declaro que o      
(a) Sr(ª)________________________________________________ Identidade nº _____________,     
CPF nº _____________________, inscrito(a) como Pessoa com Deficiência na Seleção Pública           
Simplificada da Secretaria Municipal de Saúde concorrendo a uma vaga para a função de              
_________________________, conforme Portaria Conjunta nº ____/____, fundamentado no exame         
clínico e nos termos da legislação em vigor (Decreto Federal nº 3.298/1999), ______ (é / não é)                 
portador (a) da Deficiência ______________ (física/auditiva/ visual) de CID 10 ________, em razão             
do seguinte quadro:   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________.  

 
Caruaru, _____/____/_________ 

 
 

Ass. c/ Carimbo do Médico 
 

Legislação de referência Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999: Art. 4º- É considerada                 
pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física -                
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o              
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,           
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,        
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade            
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o               
desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um                 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e              
3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no                   
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e                 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do                  
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer                  
das condições anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA RECURSO 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
À Presidente da Comissão Coordenadora, 
 

Como candidato ao Processo Seletivo para a função de 
_________________________________________________________, solicito revisão da minha 
Avaliação_______________, pelas seguintes razões: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXO V - TABELA DE PONTUAÇÃO 
 

PROVA ESCRITA - COMUM PARA TODAS AS FUNÇÕES 
 

Composição Número de Questões Pontuação 

Legislação SUS 20 objetivas 100 pontos 

Total 20 questões  100 pontos 
 
 
QUESTÃO DISSERTATIVA - COMUM A TODAS AS FUNÇÕES 



 

 

Critério Pontuação 

Coesão e Coerência 30 pontos 

Domínio do Tema 40 pontos 

Ortografia e Estrutura do Texto 30 pontos 

Total 100 pontos 

 
 
ANÁLISE DE TÍTULOS – COMUM PARA TODAS AS FUNÇÕES 
 

REQUISITOS PONTUÁVEIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Experiência comprovada em função 
para qual se candidatou. 

11 pontos a cada 6 meses 
completos 

55 pontos 

Experiência comprovada em 
preceptoria. 

10 pontos a cada 6 meses 
completos 

20 pontos 

Residência na área para qual se 
candidatou. 15 pontos 15 pontos 

Curso de pós-graduação na área para 
qual se candidatou. 

10 pontos 10 pontos 

TOTAL DE PONTOS - 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES 
 
Atribuições comuns a todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família:  
I – Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,               
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;  
II – Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos                 
indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações            
sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais,            
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem            
acompanhadas no planejamento local;  
III – Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade                
Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas,             
associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades           
específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial,             
etc.).  
IV – Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem                 
como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na             
oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB;  
V - Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização                 
de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia                 
de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de             
vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas            
e Complementares;  
VI - Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando           
classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se           
pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; VII - Responsabilizar-se             
pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas               
situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a             
longitudinalidade do cuidado; 
VIII - Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando                

propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das coletividades e            
da própria comunidade;  



 

IX - Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando             
necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;  
X - Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na                  
AB, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos              
serviços de saúde; 
XI - Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, participando da                  

definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e implementação de protocolos e               
diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses fluxos;  
XII - Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento desnecessário, com                
base nos processos de regulação locais (referência e contrarreferência), ampliando-a para um processo             
de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes que            
atuam na atenção básica; 
XIII - Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas                 

a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade                 
do cuidado; 
XIV - Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os                   
eventos adversos;  
XV - Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da                
Atenção Básica, conforme normativa vigente;  
XVI- Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras               
doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local,            
considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação             
em saúde no território;  
XVII - Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas             
sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e a               
longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;  
XVIII - Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em              
residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia            
existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades              
estabelecidas; 
XIX - Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com              

algum grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se deslocar até a                  
Unidade Básica de Saúde;  
XX - Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de             
diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção, buscando incorporar práticas de             
vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa integração             
(realização de consulta compartilhada -reservada aos profissionais de nível superior, construção de            
Projeto Terapêutico Singular, trabalho com grupos, entre outras estratégias, em consonância com as             
necessidades e demandas da população); 
XXI - Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e                   

avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, visando a               
readequação constante do processo de trabalho;  
XXII - Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada;  
XXIII - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe               
e utilizando abordagens adequadas às necessidades deste público; 
XXIV - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da              

UBS;  
XXV - Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando conselhos/colegiados,            
constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e usuários, viabilizando o controle social na              
gestão da Unidade Básica de Saúde;  
XXVI - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais;  



 

XXVII - Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de                
acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais equivalentes, as            
condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias;  
XXVIII - Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo               
gestor local, incluindo dias e horários alternativos, se necessário.  
XXIX – Aderir ao PMAQ – Programa de Melhoria do Atendimento e Qualidade da Atenção Básica;                
XXX - Realizar acolhimento e a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações,                
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; XXXI -           
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  
XXXII - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais             
com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde;  
XXXIII - Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na               
Atenção Básica;  
XXXIV - Participar das atividades de educação permanente;  
XXXV - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Planejar, supervisionar, orientar, acompanhar, controlar, avaliar e executar processos administrativos          
usuais nos diversos campos de suas áreas de formação, voltados intensamente para a organização, os               
quais se constituem suporte estrutural para alcance dos objetivos fins da instituição; integrar-se com              
outras instituições que geram conhecimentos específicos ou que detêm informações referentes ao            
exercício da função; prestar assessoramento na área de sua formação e competência; realizar estudos e               
elaborar documentos técnicos relacionados às diferentes áreas de formação; emitir pareceres           
conclusivos, relativos aos assuntos de sua área de atuação; executar outras atividades correlatas. 
 
BIOMEDICO 
Executar e orientar a realização de testes e exames clínicos laboratoriais e bacteriológicos;             
supervisionar e realizar, quando necessário, toda e qualquer coleta de amostras biológicas para             
realização dos mais diversos exames; analisar e preparar amostras de materiais biológicos,            
bromatológicos e ambientais; efetuar eventuais testes de análise de alimentos, bebidas, água, etc.;             
chefiar e orientar serviços de laboratório clínico; organizar e manter atualizados dados estatísticos de              
fatores bioquímicos incidentes sobre a saúde pública do Município; supervisionar inspeções sanitárias,            
no Município; emitir pareceres ou fazer relatórios, na área de Análises Clínicas, com vistas à saúde                
sanitária do Município; alimentar os sistemas de informação inerentes ao campo laboratorial;            
desempenhar outras atribuições compatíveis com a sua competência profissional. 
 
DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL 
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Buco             
Maxilo Facial; Diagnosticar e tratar cirurgicamente e coadjuvantemente as doenças, traumatismos,           
lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e estruturas             
craniofaciais associadas; realizar biópsia de lesões; tratamento de infecções; erupção cirúrgica,           
reimplantação e transplantes de dentes; cirurgia pré-protética; cirurgia pré e pósortodôntica;           
tratamento cirúrgico dos cistos, de doenças das glândulas salivares, das doenças de articulação             
temporomandibular, de lesões de origem traumática na área bucomaxilo facial, de más formações             
congênitas ou adquiridas, dos maxilares e mandíbula, dos tumores benignos da cavidade bucal, dos              
tumores malignos da cavidade bucal, atuando integrado em grupo de cancerologistas, de distúrbios             
neurológicos, com manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista ou neurocirurgião;          
Realizar supervisão do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) e/ou do Técnico de Saúde Bucal (TSB);               
Executar atividades individualmente ou em equipe, técnicas ou científica na área da Saúde Pública              
correspondentes a sua especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas            
de segurança e higiene do trabalho;Executar atividade de vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento               



 

das normas de vigilância epidemiológica e sanitária;Participar do planejamento, elaboração e           
execução de programa de treinamento em serviços e de capacitação de recursos humanos em sua área                
de atuação;executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional nas unidades           
de saúde municipais. 
 
DENTISTA 
Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso             
regular ou em cursos de pós-graduação; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso             
interno e externo, indicadas em Odontologia; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados              
mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego; proceder à perícia odontolegal              
em fôro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; aplicar anestesia local e troncular;              
Realizar supervisão do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) e/ou do Técnico de Saúde Bucal (TSB); 
 
DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA 
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Endodontista; Realizar o             
estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças pulpares visando à promoção e ao                
restabelecimento da saúde periodontal, periapical e/ou pulpar; Realizar procedimentos conservadores          
da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; procedimentos            
cirúrgicos paraendodônticos; e tratamentos dos traumatismos dentários; Exercer suas atribuições e           
outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais; Realizar            
tratamento e retratamento endodôntico em elementos dentários uni e multi radiculares; Realizar            
tratamento de perfuração radicular; Realizar tratamento endodôntico de urgência; Realizar supervisão           
do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) e/ou do Técnico de Saúde Bucal (TSB); Executar atividades               
individualmente ou em equipe, técnicas ou científica na área da Saúde Pública correspondentes à sua               
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene             
do trabalho; Executar atividade de vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento das normas de               
vigilância epidemiológica e sanitária; Participar do planejamento, elaboração e execução de programa            
de treinamento em serviços e de capacitação de recursos humanos em sua área de atuação; 
 
DENTISTA ESTOMATOLOGISTA 
Prevenir, diagnosticar e tratar as doenças que se manifestam na cavidade da boca e no complexo                
maxilo-mandibular. Estar atento para o diagnóstico e o devido encaminhamento ao médico, de             
doenças sistêmicas que possam apresentar manifestação na boca ou que possam exercer alguma             
influência ou interação negativa com o tratamento odontológico. Trata as enfermidades relacionadas            
com a boca (e todo aparelho estomatognático). O aparelho estomatognático é constituído pelos lábios,              
dentes, mucosa oral, glândulas salivares, tonsilas palatinas e faringeas e demais estruturas         
da orofaringe, bem como prevenção de doenças sistêmicas que possam interferir no tratamento            
odontológico. Detectar o câncer de boca em estágio inicial, bem como acompanhar pacientes em              
tratamentos oncológicos minimizando os efeitos adversos do tratamento radioterápico e          
quimioterápico. Também diagnostica e trata doenças bucais de origens viral, bacteriana, fúngica,            
imunológica, doenças sexualmente transmissíveis e doenças dermatológicas que possuem         
manifestação bucal, Responsável pela prevenção através de ações educativas tentando-se mudar           
valores e comportamento do paciente e apto a diagnosticar lesões dentro e fora da cavidade bucal,                
podendo tratá-las ou encaminhá-las ao profissional responsável. 
 
DENTISTA ODONTOPEDIATRA 
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontologia Pediátrica,            
prestar assistência odontológica às crianças e adolescentes, em unidades de saúde, escolas e creches              
municipais, planejar, realizar e avaliar os programas de saúde pública, ligados à saúde bucal infantil;               
efetuar os exames de rotina, diagnósticos e tratamentos das afecções bucais, dentes e região              
maxilofacial; prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via correta para tratamento ou            
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prevenção das afecções dos dentes e da boca, Manter os registros das crianças como paciente               
examinados e tratados; participar de planejamento, execução e avaliação, de programas educativos de             
prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológicos; prestar            
esclarecimento, orientações e informações aos pais das crianças; Realizar supervisão do Auxiliar em             
Saúde Bucal (ASB) e/ou do Técnico de Saúde Bucal (TSB); Promover e coordenar medidas de               
promoção e prevenção da saúde e ações de saúde coletiva; Atuar em equipes multidisciplinares e               
interdisciplinares; executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional nas          
unidades de saúde municipais. 
 
DENTISTA PROTESISTA 
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião            
protesista; realizar diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crâniomandibulares          
e de oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre                 
implantes; atividades de laboratório necessárias à execução dos trabalhos protéticos; procedimentos e            
técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais como substituição das perdas de               
substâncias dentárias e paradentárias, procedimentos necessários ao planejamento, confecção e          
instalação de próteses sobre implantes; realizar manutenção e controle da reabilitação; Realizar            
supervisão do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) e/ou do Técnico de Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar                 
de Prótese Dentária (APD) e/ou do Técnico de Prótese Dentária (TPD);Executar atividades            
individualmente ou em equipe, técnicas ou científica na área da Saúde Pública correspondentes à sua               
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e higiene             
do trabalho;Executar atividade de vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento das normas de              
vigilância epidemiológica e sanitária;Participar do planejamento, elaboração e execução de programa           
de treinamento em serviços e de capacitação de recursos humanos em sua área de atuação; executar                
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais. 
 
DENTISTA RADIOLOGISTA 
Aplicar métodos exploratórios por imagem com a finalidade de diagnóstico, acompanhamento e            
documentação bucomaxilofacial e estruturas anexas; Obter, interpretar e emitir laudo de imagens de             
estruturas bucomaxilofaciais e anexas; Auxiliar no diagnóstico, para elucidação de problemas           
passíveis de solução, mediante exames pela obtenção de imagens e outros; Realizar demais atividades              
inerentes a função.  
 
DENTISTA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,               
diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a            
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividade em grupo na UBS e,quando indicado                
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários(escolas, associações entre outros),            
de acordo com planejamento da equipe, com resolutividade e em conformidade com protocolos,             
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor            
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão;             
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a               
programação em saúde bucal no território; Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em               
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais; Coordenar e           
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais e do                 
Programa de Saúde na Escola; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com              
os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma              
multidisciplinar; Realizar supervisão do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); Planejar, gerenciar e avaliar             
as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; Realizar              
estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas               
no território, junto aos demais membros da equipe; Exercer outras atribuições que sejam de              



 

responsabilidade na sua área de atuação; Requisitar materiais e medicamentos necessários para            
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de odontologia; Encaminhar documentos de rotina e             
administrativos dentro dos prazos pactuados; Colaborar com a limpeza e organização do local de              
trabalho. 
 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
Promover a mobilização e 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 SMS; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação do               
SUS; Participar das atividades de educação permanente com todos os participantes da equipe; Realizar              
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; Desenvolver              
atividades que visem à ressocialização dos usuários do SUS. Desenvolver atividades terapêuticas            
compatíveis com os espaços oferecidos pelos serviços, tais como: grupos terapêuticos, atividades            
lúdico-desportivas, práticas corporais, reuniões de família, atendimento individual/grupal e visita          
domiciliar, visando a reinserção social. Planejar, executar, acompanhar, avaliar e registrar as            
atividades dos diferentes momentos do processo terapêutico e aprendizagem física/motora, numa           
perspectiva integradora e de trabalho coletivo. Identificar, em conjunto com a equipe interdisciplinar,             
beneficiários que apresentem necessidades de atendimento diferenciado, comprometendo-se com as          
atividades físicas adequadas. Planejar e ministrar aulas, registrando os objetivos, atividades e            
resultados do processo terapêutico dos beneficiários e orientar, coordenar e/ou supervisionar trabalhos            
e atividades a serem desenvolvidos por auxiliares e/ou estagiários. Proporcionar Educação           
Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a              
forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias           
da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Executar outras tarefas              
afins, de acordo com o regulamento da profissão. 
 
ENFERMEIRO 
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de              
enfermagem em conformidade com o SUS e Conselho Profissional de Enfermagem; planejar,            
organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades             
assistenciais; coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem observando e realizando             
reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência em enfermagem;              
fazer registro e anotações de enfermagem e/ou outros em prontuários e fichas em geral para controle e                 
evolução do caso e possibilitar o acompanhamento de medidas de prevenção e controle das doenças;               
elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; implementar             
ações para a promoção da saúde; colaborar na investigação epidemiológica sanitária; participar de             
projetos de higiene e segurança do trabalho e doenças profissionais do trabalho; participar da              
elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher                
e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial; prestar assistência direta aos pacientes de maior               
complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e               
capacidade de tomar decisões imediatas; participar e atuar nos programas de prevenção e controle              
sistemático de infecção hospitalar; realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos              
que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; participar de projetos de               
construção ou reforma de unidades assistenciais; e realizar demais atividades inerentes ao cargo; Ter              
habilidade para prestar assistência ao paciente seja em nível hospitalar, unidades pré hospitalares fixas              
e móveis, centros de saúde e centros de especialidades. Executar outras tarefas afins, de acordo com o                 
regulamento da profissão. 
 
ENFERMEIRO OBSTETRA 
Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes; Avaliar todas as condições de saúde materna,               
clínicas e obstétricas, assim como as do feto; Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e                 



 

puerpério por meio da consulta de enfermagem; Promover modelo de assistência, centrado na mulher,              
no parto e nascimento, ambiência favorável ao parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a                
presença do acompanhante de escolha da mulher, conforme previsto em Lei; Adotar práticas baseadas              
em evidências científicas como: oferta de métodos não farmacológicos de alívio da dor, liberdade de               
posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, contato pele a                
pele mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como o               
respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família; Avaliar a evolução do trabalho               
de parto e as condições maternas e fetais, adotando tecnologias apropriadas na assistência e tomada de                
decisão, considerando a autonomia e protagonismo da mulher; Prestar assistência ao parto normal de              
evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido; Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a             
um nível de assistência mais complexo, caso sejam detectados fatores de risco e/ou complicações que               
justifiquem; Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação               
entre os pontos de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários                
disponíveis; Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao             
processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa; Emitir a Declaração de Nascido Vivo DNV,                
conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que regula a expedição e a validade nacional da                    
Declaração de Nascido Vivo; Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas            
necessárias ao acompanhamento e avaliação do processo de cuidado; Promover educação em saúde,             
baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de cidadania; Participar do planejamento de atividades de              
ensino e zelar para que os estágios de formação profissional sejam realizados em conformidade com a                
legislação de Enfermagem vigente; Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação             
permanente e qualificação da equipe de enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o             
modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, centrado na mulher e na família;                 
Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa de                 
Parto, como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e              
neonatal, de ética, entre outras; Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que               
promovam a saúde materna e infantil; Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de                
Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em            
atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, de 05 de junho de 2008, ou outra que a                  
substitua; Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento de              
parto normal sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, da tabela do SIH/SUS;             
Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico,              
devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os          
procedimentos que entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;             
Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação               
de anestesia local, quando necessária; Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob             
seus cuidados, da internação até a alta; Executar funções administrativas e assistenciais de             
enfermagem a crianças e mães no pré, durante e pós-parto; fazer assistência pré-natal e puerperal.               
Participar dos programas Institucionais: Aleitamento Materno, Rede Cegonha e etc. Contribuir nas            
atividades de ensino e pesquisa do NEP e participar das reuniões administrativas da instituição e               
outras atividades correlatas ao cargo; Realizar o acolhimento às pacientes; Acompanhar o controle             
materno fetal; Estimular a deambulação das parturientes; Oferecer líquidos para pacientes em trabalho             
de parto, sem restrições; Incentivar parto em posição não litotômica; Colaborar com o desempenho              
das Doulas; Assistir integralmente a evolução do trabalho de parto; Realizar a assistência de              
enfermagem, conforme SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem; Realizar registros de            
enfermagem pertinentes à evolução do acompanhamento do trabalho de parto; Oferecer métodos não             
farmacológicos para alívio da dor (massagens, encaminhamento para chuveiro, assento pélvico,           
banquinho) e registrar no prontuário próprio; Realizar amniotomia quando necessário; Instalar           
cardiotocografia e identificar anormalidades; Assistir ao parto eutócico, desde o período expulsivo à             
dequitação, realizando episiotomia e episiorrafia se indicado; Contribuir para o aleitamento materno            
na primeira hora de vida e para o contato pele a pele; Favorecer o vínculo afetivo entre a mãe e recém                     



 

nascido; Solicitar a presença do Médico Obstetra plantonista mediante a identificação de distócias,             
parada de progressão, desvios de curvas do partograma, entre outras intercorrências; Oferecer e             
orientar sobre analgesia de parto, mediante discussão com o obstetra plantonista; Supervisionar as             
ações/assistências de enfermagem executadas pelos Técnicos de Enfermagem, orientando e realizando           
educação continuada; Indicar, em discussão com o médico obstetra plantonista, métodos indutores do             
trabalho de parto; Realizar práticas assistenciais conforme protocolos institucionais e do serviço de             
obstetrícia; Realizar, registrar e comunicar resultado do teste rápido de HIV e VDRL aos médicos               
plantonistas, quando necessário; Efetivar práticas de aleitamento materno; Realizar o atendimento a            
gestante de alto e baixo risco obstétrico; Prestar informações rotineiras e frequentes sobre o              
diagnóstico e tratamento para pacientes e familiares; Atuar conforme normas e diretrizes éticas e              
técnicas com qualidade e biossegurança; Executar outras atividades correlatas à área de atuação; 
 
ENFERMEIRO SAMU 
Administrar tecnicamente o serviço de atendimento pré-hospitalar. Fazer controle de qualidade do             

serviço nos aspectos inerentes à sua profissão. Participar da formação dos profissionais na área de               
urgência/emergência pré-hospitalar. Prestar assistência direta às vítimas, quando indicado. Avaliar a           
qualidade dos profissionais atuantes nos atendimentos pré-hospitalares e proporcionar-lhes supervisão          
em serviço. Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as            
necessidades de educação continuada da equipe. Participar do desenvolvimento de recursos humanos            
para o serviço e a comunidade integrando o Núcleo de Educação em Urgências e proposição de grades                 
curriculares para capacitação de recursos da área. Ter capacidade física e mental para atividade.              
equilíbrio emocional e controle. Capacidade de trabalhar em equipe. Disponibilidade para           
capacitações, bem como para a re-certificação periódica. Ministrar medicações mediante prescrição do            
médico intervencionista/ médico regulador por telemedicina. Apoiar processos de perícias, auditorias           
e sindicâncias em sua área de atuação. Cumprir normas e critérios de atendimentos e utilização de                
recursos disponíveis sem distinção de diagnóstico. Responder de forma equilibrada e produtiva em             
situações de emergência ou catástrofe, acatando e cumprindo orientações quanto a processos de             
atendimento, procedimentos e cuidados a saúde do usuário. Agir em conformidade com os             
regimentos/protocolos da instituição cumprindo normas e procedimentos legais que regulam o           
exercício de sua atividade profissional. Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os              
diversos níveis de atenção do sistema de saúde do município. Exercer todas as funções legalmente               
reconhecidas a sua formação profissional, nos termos da legislação específica que regulamenta a             
profissão de enfermagem - Lei nº. 7.498/86 e Decreto nº. 94.406/87. Executar outras tarefas afins, de                
acordo com o regulamento da profissão.  
 
ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 
Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou               
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em             
todos os ciclos de vida; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas                 
que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe construir projeto              
terapêutico singular em parceria com a ESF e NASF; Realizar atividades em grupo e encaminhar,               
quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local; Planejar,             
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS em conjunto             
com os outros membros da equipe; Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS;               
Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de             
competência na UBS; e Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de              
responsabilidade na sua área de atuação. Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de             
enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a              
recuperação da saúde individual e coletiva. Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas            
atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição;             
Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe de             



 

enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem,            
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe;             
Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras;             
Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma              
adequada assistência aos usuários com eficiência, qualidade e segurança; realizar procedimentos de            
enfermagem, administração de medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos,           
sondagem vesical, coleta de sangue, citologia oncótica, entre outros; Manter uma previsão a fim de               
requisitar materiais e medicamentos necessários ,para assegurar o desempenho adequado dos           
trabalhos de enfermagem; Realizar reuniões de orientação, atividades de promoção da saúde e grupos              
comunitários, visando o aprimoramento da assistência a população adscrita; Encaminhar documentos           
de rotina e administrativos dentro dos prazos pactuados; Colaborar com a limpeza e organização do               
local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior             
imediato.  
 
FARMACEUTICO 
Gerenciar, assessorar, responder técnica e legalmente pelas atividades relacionadas à assistência           
farmacêutica, entre elas, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação          
de insumos farmacêuticos; Organizar e estruturar a Central de Abastecimento Farmacêutico e/ou a             
farmácia, de acordo com as normas vigentes; Participar da elaboração da Política de Saúde e de                
Assistência Farmacêutica do Município; Coordenar a elaboração de normas e procedimentos na sua             
área de atuação; Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;              
Promover, no seu âmbito de atuação, o uso racional de medicamentos e o acompanhamento              
farmacoterapêutico; Promover a inserção da assistência farmacêutica nas redes de atenção a saúde e              
dos serviços farmacêuticos; Participar do processo de implantação do serviço de fitoterapia;            
Identificar a necessidade e promover a educação permanente dos profissionais que se encontrem sob              
sua responsabilidade de atuação; Promover e participar de debates e atividades informativas com a              
população e com profissionais e entidades representativas, acerca dos temas relacionados à sua             
atividade; Desenvolver ações para prevenção, identificação e notificação de incidentes e queixas            
técnicas relacionados aos medicamentos e a outras tecnologias em saúde; Participar da organização de              
eventos, simpósios, cursos, treinamentos e congressos relacionados a sua área de atuação; Participar             
de comissões e comitês no âmbito das instituições e serviços de saúde, voltados para a promoção do                 
uso racional de medicamentos e da segurança do paciente; Atuar, em conjunto com as Vigilâncias               
Sanitária, Ambiental e Epidemiológica, nas ações de educação em saúde e nas de investigações              
epidemiológica e sanitária; Divulgar as atividades de farmacovigilância aos profissionais de saúde,            
notificando aos órgãos competentes os desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos;             
Integrar comitês de ética em pesquisa; Participar de comissão municipal de controle de infecção em               
serviços de saúde; Acolher, orientar e prestar informações aos usuários e aos outros profissionais              
acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à Assistência Farmacêutica. 
 
FARMACEUTICO BIOQUÍMICO 
Todas as atribuições referentes ao farmacêutico; atividades de supervisão, planejamento,          
programação, coordenação, ou execução especializada relacionada com análises bioquímicas,         
pesquisas de tóxico, análise microbiológica e imunoquímica; estudos, pesquisas, análises e           
interpretações laboratoriais nas áreas de parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia,         
microbiologia, imunologia e hematologia, histologia, citologia, patologia, anatomia, genética,         
bioquímica, biofísica, embriologia, fisiologia humana, e outros, valendo-se de técnicas específicas;           
execução dos exames citopatológicos em todas as suas modalidades, com emissão e assinatura de              
laudos e pareceres técnicos; na área de biologia molecular, incluindo coleta, análise, interpretação,             
emissão e assinatura dos laudos e pareceres técnicos; na área de análises toxicológicas, incluindo              
coleta e a realização de análises, utilizando metodologia específica para identificação e quantificação             
dos agentes tóxicos, poluentes, fármacos e drogas de abuso com finalidade de controles ocupacional,              



 

ambiental, alimentar, terapêutico, de doping, de farmacodependência, diagnóstico de intoxicação          
aguda, análises forenses e avaliação toxicológica; atuação em bancos de sêmen e bancos de leite;               
bromatologia e tecnologia de alimentos; realizar determinações laboratoriais no campo da           
citogenética; preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de culturas e outros para aplicação em             
análises clínicas, realizando estudos para implantação de novos métodos; efetuar análise           
bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a qualidade, pureza,              
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; todas as atividades             
regulamentadas pelo conselho federal de farmácia. 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
Direcionar suas ações para prevenção e reabilitação das doenças, traçando aspectos importantes para a              
saúde coletiva, atuando na interdisciplinaridade e atendimento compartilhado, possibilitando a troca           
de saberes, capacitações e responsabilidade mútua, organizar uma melhor estratégia de apoio            
matricial, que venha oferecer aos usuários uma atenção integral, humanizada e de qualidade. Tendo              
como proposta ações de apoio, como: interconsulta, visita domiciliar, atendimento individual,           
participação em reunião de equipe, educação permanente, atendimentos coletivos através de grupos,            
da dor, cuidadores, idosos, coluna e orientações posturais e tabagismo, priorizando a solução dos              
problemas de saúde mais frequentes, o desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no              
processo de saúde e doença da população, e a ampliação do controle social na defesa da qualidade de                  
vida. Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e            
clientes nas diversas áreas de atuação. atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes                
utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuar na área             
de educação em saúde por meio de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para               
melhor qualidade de vida, desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do               
trabalho. Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos,            
controle da respiração, trações, aplicações, massagens, nebulizações. Prestar assistência na área da            
Fisioterapia em suas diversas atividades relativas à Ortopedia e à Traumatologia, Neurologia,            
Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria,          
Pneumologia e Dermatofuncional. Atender à população de um modo geral diretamente ou quando             
encaminhados por outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós-operatória e/ou          
tratamentos com gesso. Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos,              
documentar em ficha de evolução sua conduta, colaborar nas atividades de planejamento e execução              
relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. Preparar relatórios de atividades               
relativos a sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade do Município. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, atuando na área            
de pesquisa, prevenção, avaliação da comunicação oral e escrita, voz, audição e equilibrio,             
aperfeiçoamento dos padrões de fala e da voz, efetuar atendimentos em unidades escolares e              
pré-escolares. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e             
aposentadoria. Preencher e assinar laudos de exames relacionados a sua atuação; Avaliar , reabilitar e               
acompanhar as diversas patologias fonoaudiológicas; distúrbio articulatório, síndromes, alterações         
neurológicas, dislexia, disortografia, disfonia, problemas psicomotores, transtorno do        
desenvolvimento da fala e da linguagem, deficiência auditiva, disfagia, fluência, autismo, disartria,            
afasia, dificuldade na amamentação, fissura labiopalatina, Avaliação audiológica, seleção e adaptação           
de aparelho de amplificação sonora individual, pré molde auricular; Atender a população de um modo               
geral, diagnosticando ou encaminhando-os, se necessário, a setores especializados. Atender          
emergências; Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; Ministrar cursos, palestras;           
Supervisionar atividades de planejamento ou execução, referente a sua área de atuação; Preparar             



 

relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com as previstas             
no cargo, particularidades do Município ou designações superiores. 
 
INSPETOR SANITÁRIO 
Coordenar a equipe de inspeção na área de alimentos, saneamento e meio ambiente, medicamentos,              
serviços de saúde, sangue e hemoderivados, radiações ionizantes, exercício profissional e dos            
ambientes do trabalho; analisar os laudos de inspeção e pareceres técnicos; fiscalizar e controlar              
estabelecimentos e produtos de interesse a saúde; analisar projetos arquitetônicos dos           
estabelecimentos, sujeitos à fiscalização sanitária; capacitar profissionais para exercer serviços de           
fiscalização; normatizar procedimentos relativos à fiscalização sanitária; preencher e assinar os autos            
de infração, intimação, apreensão, inutilização, coleta de amostras e multa decorrentes da fiscalização;             
fazer o relatório diário das fiscalizações de alimentos, saneamento e meio ambiente, medicamentos,             
serviços de saúde, sangue e hemoderivados, radiações ionizantes e análise de projetos, observadas as              
atribuições firmadas mediante acordo, convênio, protocolo ou outro instrumento legal de delegação; 
 
NUTRICIONISTA 
Prestar atendimento nutricional individual, em nível ambulatorial, elaborando o diagnóstico          
nutricional, com base em dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos. Elaborar a            
prescrição dielética, com base no diagnóstico nutricional, adequando-a à evolução do estado            
nutricional do paciente. Desenvolver, implantar e implementar protocolos de atendimento nutricional           
adequado às características da população assistida. Planejar e executar ações nutricional, individual e             
coletiva, de acordo com diagnóstico da situação nutricional identificada. Participar da elaboração,            
revisão e padronização de procedimentos relativos à área de alimentação e nutrição. 
 
PSICÓLOGO 
Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo dentro de uma              
equipe interdisciplinar, no eixo da prevenção primária, secundária, na reabilitação e na reinserção             
social, atuando no nível individual e coletivo; Coordenar grupos operativos e terapêuticos, utilizando             
técnicas grupais adequadas ao objetivo da atividade; Registrar em prontuário a evolução individual e              
grupal dos pacientes, bem como elaborar pareceres e relatórios acerca do acompanhamento dos             
mesmos; Supervisionar estagiários e residentes em saúde; Realizar apoio matricial às equipes da ESF;              
Participar de reuniões de equipe e intra/intersetoriais; Realizar intervenções psicológicas (individuais           
e grupais) nos diversos grupos etários (criança, adolescente. Adulto e idoso); Intervir terapeuticamente             
em situações de violação de direitos e violências intra/interpessoais. 
 
SANITARISTA 
Elaborar documentos (Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão, Projetos/ Convênios,           
Relatórios diversos) com base em dados sociodemográficos e epidemiológicos, estabelecendo          
diretrizes específicas para o planejamento da Política de Saúde local e implantar os requisitos              
necessários para o fortalecimento da gestão do SUS municipal.  
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em            
pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; programar as             
atividades diárias do paciente- AVDs, orientando o mesmo na execução dessas atividades; elaborar e              
aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; orientar 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO VII - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS  
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de                 
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes, arcabouço legal e Controle social no SUS; Leis Orgânicas da               
Saúde - Lei no 8.080/1990, Lei n° 8.142/1990 e Decreto Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de                  
2011. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Lei Complementar 141, de 13 de janeiro               
de 2012. Constituição Federal, artigos de 196 a 200. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de               
informação em saúde. Epidemiologia e Vigilância em Saúde. Plano Municipal de Caruaru 2018 –              
2021. Rede Municipal de Saúde de Caruaru, disponível no site: saudecaruaru.pe.gov.br/ 
 


