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CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2009 

 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02.01/2009 

 
MODALIDADE - EMPREGO PÚBLICO 

 
ANEXO I – Atribuições dos cargos 

 
 

Assistente Social: 
� Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do 

serviço social realizando ações adequadas à solução dos problemas e 
a solução das dificuldades surgidas em seu campo de atuação.  

� Elaborar, executar e avaliar pesquisas no seu âmbito de trabalho, 
necessárias ao conhecimento e a análise dos problemas que emergem 
na prática cotidiana do seu grupo de atuação.  

� Acompanhar, orientar e encaminhar grupos/pessoas sob sua 
responsabilidade para análise e solução de problemas sociais. 

�  Discutir com indivíduos, grupos e comunidade os problemas sociais 
que marcam seu dia a dia, objetivando o conhecimento crítico da 
realidade, com o fim de descobrir alternativas para enfrentar tais 
situações. 

�  Prestar assistência social à indivíduos e grupos sob sua 
responsabilidade, abrangendo os integrantes do programa/projeto 
que está vinculado, visando garantir o direito de cidadania; Executar 
tarefas correlatas. 

� realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social;  
� preparar programas de trabalho referentes ao serviço social;  
� realizar e interpretar pesquisas sociais;  
� orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; 
�  encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o 

tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares;  
� planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e 

suas famílias;  
� fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando 

orientação com vistas à solução adequada do problema;  
� estudar os antecedentes da família; 
� orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de 

estudo e outros auxílios do Município;  
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� selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à 
velhice, a infância abandonada, a cegos, etc. 

� fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento 
habitacional, nas comunidades; 

�  pesquisar problemas relacionados com o trabalho;  
� supervisionar e manter registros dos casos investigados;  
� prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de 

oportunidades e sociais;  
� prestar assessoramento;  
� participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e 

interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua 
família;  

� responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins; inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão 

 

Médico: 
� Examinar o paciente, utilizando os instrumentos adequados,  
� avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos 

somáticos, psicológicos e sociais;  
� requisitar exames subsidiários, analisando e interpretando seus 

resultados;  
� atender os problemas de saúde ambulatorial;  
� fazer encaminhamento de pacientes a outros especialistas, quando 

julgar necessário;  
� prestar pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo nos 

casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive pela 
internação quando necessária;  

� integrar a equipe multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela 
orientação desta, aos cuidados relativos a sua área de competência, 
seguindo também as orientações dos demais profissionais nas suas 
áreas específicas;  

� realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre vigilância 
epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consulta e 
outras, nos formulários e documentos adequados;  

� participar em todas as atividades para que for designado pela chefia 
imediata;  

� contribuir no planejamento, administração e gerência dos serviços de 
saúde, sempre que designado para tal;  

� comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;  
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� zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais 
de trabalho; 

�  fazer pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de 
competência;  

� cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde; 
�  participar de projetos de treinamento e programas educativos, tanto 

para profissionais de saúde como para pacientes e outras pessoas da 
comunidade,  

� manter-se atualizado através da educação profissional contínua; 
propor normas e rotinas relativas a sua área de competência,  

� classificar e codificar doenças, operações, causas de morte e demais 
situações de saúde, de acordo com o sistema adotado;  

� fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor 
onde trabalha, quando designado para tal;  

� valorizar a relação médico/paciente como parte de um processo 
terapêutico e de confiança;  

� Participar do processo de programação das ações e da organização do 
processo de trabalho das Unidades de saúde 

� participar dos encontros dos grupos de educação em saúde;  
� notificar semanalmente doenças compulsórias para a vigilância 

Epidemiológica;  
� realizar pequenos procedimentos cirúrgicos a nível ambulatorial;  
� comprometimento extremo ao sistema único de Saúde (SUS), 

observando sempre a lista básica de medicamentos, de exames e 
seguir protocolos técnicos internos; 

 

Médico Plantonista: 
� Atender ao Pronto Atendimento, junto ao Posto de Saúde Central do 

Município, com atendimento integral à demanda; 
� Realizar atendimento ambulatorial; 
� Integrar-se com os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde; 
� Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos; 
� Realizar exames complementares e prescrever medicamentos 

pertinentes a urgência e emergência; 
� Acompanhar pacientes críticos para realização de exames ou 

transferências hospitalares; 
� Preencher prontuário de pacientes atendidos; 
� Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e 

controle de endemias; 
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� Participar das atividades de apoio médico-sanitário das unidades 
sanitárias do município; 

� Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; 
� Participar de eventos que visem seu aprimoramento técnico-científico 

e que atendam ao interesse da instituição. 
� Fornecer dados estatísticos de suas atividades; 
� Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e 

superior; 
� Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade 

sanitária local; 
� Prestar a clientela, assistência médica especializada, através de 

diagnóstico, tratamento, prevenção de moléstias e educação sanitária; 
� Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e 

materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços 
relacionados a sua especialidade; 

� Cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido pelo 
Secretário Municipal de Saúde, pelo sistema de plantões; 

� Desempenhar outras atividades afim; 
� Opinar na relação de medicamentos básicos e materiais diversos; 

 
 

Psicólogo: 
� Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características 

psicológicas dos indivíduos e do grupo. 
�  Realizar estudos e aplicações práticas no campo das relações 

interpessoais. Realizar trabalhos de psicologia clínica e de 
psicopatologia.  

� Desenvolver o espaço psicossocial. 
�  Trabalhar com as diversas fases evolutivas do desenvolvimento da 

criança e do adolescente.  
� Intervir nos transtornos comportamentais das várias fases da vida.  
� Realizar trabalhos para a reestruturação familiar.  
� realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e 

avaliação das condições pessoais do servidor 
�  proceder a análise de funções sob o ponto de vista psicológico;  
� proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 

humano para possibilitar a orientação à seleção e ao treinamento 
atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos;  

� fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com 
acompanhamento clínico;  
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� fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em 
instituições assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de 
estudos;  

� prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, 
bem como a alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais, 
com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de 
desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou 
classes especiais;  

� formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações 
psicológicas, médicas e educacionais;  

� realizar pesquisas psicopedagógicas;  
� confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico 

necessário ao estudo dos casos;  
� realizar perícias e elaborar pareceres;  
� prestar atendimento psicológico a gestantes, às mães de crianças até 

a idade escolar e a grupos de adolescentes em instituições 
comunitárias do Município;  

� manter atualizado o prontuário de casos estudados;  
� responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo;  
� executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 

da profissão 
 


