ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Agente
Comunitário de
Saúde

Ensino Médio Completo

Agente de
Combate a
Endemias

Ensino Médio Completo

Assistente Social

Curso Superior Completo em
Serviço Social, em
nível de graduação e registro
profissional
expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência
Social

ATRIBUIÇÕES
Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse
cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de risco;
orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as
e até
agendando consultas e exames, bem como agendando consultas de atendimento odontológico,
quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas
prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal
de todas as famílias sob sua responsabilidade;
estar sempre bem informado, e informar aos
demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente
aquelas em situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase
na promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente,
entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades,
potencialidades e limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa
ser potencializados pela equipe. Registrar todo o cadastramento e acompanhamento no e-SUS;
Realizar as atribuições em consonância com o Decreto 3.189/99, bem como com a Política Nacional
de Atenção Básica - PNAB.
Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das
doenças/agravos; executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e equipe
de Atenção Básica; identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes
para a Unidade de Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde;
orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e medidas de
prevenção individual
e coletiva; executar ações de campo para pesquisa entomológica,
malacológica e/ou coleta de reservatórios de doenças; realizar cadastramento e atualização da
base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de intervenção; executar ações de
controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e
outras ações de manejo integrado de vetores; executar ações de campo em projetos que visem
avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; registrar as
informações referentes às atividades executadas; realizar identificação e cadastramento de
situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica
relacionada principalmente aos fatores ambientais; mobilizar a comunidade para desenvolver
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o
controle de vetores.

JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

40 horas
semanais

R$ 1.014,00

53

6

40 horas
semanais

R$ 1.014,00

21

3

Elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar políticas sociais públicas no âmbito da
Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência) e também no meio ambiente, na
habitação, no lazer, na educação e outras áreas; Elaborar, coordenar, executar e avaliar plano,
programas e projetos na área do Serviço Social; Realizar pesquisas e estudos para conhecimento 30 horas
da realidade social, assessorar na consultoria aos órgãos da administração pública, direta e semanais
indireta; Realizar vistorias, perícias técnicas e laudos e pareceres sociais; Prestar orientação
social a indivíduos, grupos e população; Atender os usuários em Programas e Politícas Públicas
adotadas pelo município.

R$ 2.646,68

1

(*)

Página 1 de 11

ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Atendente de
Farmácia

Ensino Médio Completo

Auxiliar de
Secretaria

Ensino Médio Completo

Auxiliar em
Prótese Dentária

Ensino Médio Completo e
Curso Técnico em Prótese
Dental com registro
profissional junto ao
Conselho Regional de
Odontologia

Cuidador

Ensino Médio Completo e
Cursos de Cuidador de
Adultos e/ou Idosos com
carga horária que somem no
mínimo 120 horas

ATRIBUIÇÕES
Leitura e interpretação de prescrições médicas, odontológicas e veterinárias; Dispensação de
medicamentos; Controle e gestão de estoques; Organização e controle do armazenamento de
medicamentos e correlatos.
Expedição de toda escrituração referente a vida escolar do aluno, atendimento ao público e
demandas da escola.
Atuar em conjunto com o cirurgião-dentista para restabelecer a capacidade mastigatória e estética
do paciente por meio de próteses dentárias; trabalhar em laboratórios de próteses dentárias;
planejar e executar o trabalho técnico-odontológico; atua na fase laboratorial da confecção de
próteses dentárias, planejando e confeccionando os mesmos por solicitação do cirurgião-dentista.

JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

40 horas
semanais

R$ 1.323,34

4

(*)

40 horas
semanais

R$ 1.596,87

4

(*)

40 horas
semanais

R$ 1.323,34

2

(*)

Ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável,
as atividades de vida diária, ou seja, a
higiene pessoal e bucal, alimentação, locomoção, etc. Cuidar do vestuário (organizar a roupa que
vai ser usada, dando sempre à pessoa idosa, criança, jovem e/ou adulta o direito de escolha),
manter o armário e os objetos de uso arrumados e nos locais habituais; e cuidar da aparência da
pessoa de modo a aumentar a sua auto-estima. Facilitar e estimular a comunicação com a pessoa
idosa, criança, jovem e/ou adulta conversando e ouvindo-a; acompanhando-a em seus passeios e
incentivando-a a realizar exercícios físicos, sempre que autorizados pelos profissionais de saúde,
e a participar de atividades de lazer. Desta forma, ajudará a sua inclusão social e a melhorar sua 44 horas
saúde. Acompanhar a pessoa idosa aos exames, consultas e tratamentos de saúde, e transmitir semanais
aos profissionais
de saúde as mudanças no comportamento, humor ou aparecimento de
alterações físicas; Cuidar da medicação oral, em dose e horário prescritos pelo médico; Estimular a
auto-suficiência da pessoa idosa, criança, jovem e/ou adulta por isto, o cuidador deverá, sempre
que possível, fazer com ela e não para ela; Procurar proporcionar conforto e tranquilizar a pessoa
em situações de crise; Ajudar na comunicação com os outros, quando existir dificuldades para
expressar-se; Desenvolver atividades de estímulo motor e cognitivo de acordo com orientações;
Auxiliar nas atividades de relações sociais.

R$ 1.323,34

4

(*)
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ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

CirurgiãoDentista

Educador Físico

HABILITAÇÃO EXIGIDA

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

Curso superior completo, em
nível de graduação, em
Odontologia e registro
profissional junto ao
Conselho Regional de
Odontologia.

Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal
da comunidade.
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).
Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adscrita.
Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis
de especialização,
assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de
complementação do tratamento. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.
Prescrever medicamentos e outras orientações na 40 horas
conformidade dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de semanais
sua competência. Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de
prioridades locais. Coordenar ações coletivas voltadas à promoção e prevenção em saúde bucal.
Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas. Supervisionar o
trabalho desenvolvido pelo Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal; Capacitar às
equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal.
Registrar no e-SUS todos os procedimentos realizados; Realizar as atribuições em consonância
com a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB.

R$ 4.234,69

4

(*)

Curso Superior Completo em
Educação Física, em nível de
bacharelado, com registro no
Conselho Regional de
Educação Física

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação que visem à
prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do
autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o
sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte
e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático
Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação,
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em
serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às
Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da
administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de 40 horas
convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou semanais
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas
corporais, em conjunto com as Equipes do PSF; Supervisionar, de forma compartilhada e
participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias
com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos
espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e sua
importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função; Atender os usuários
em Programas e Politícas Públicas adotadas pelo município.

R$ 3.440,68

1

(*)
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ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

Enfermeiro

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Curso Superior Completo em
Enfermagem, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Enfermagem - COREN

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Planejar, coordenar, executar e avaliar as ações de assistência integral de enfermagem em todas
as fases do ciclo de vida do cidadão e coletividade, considerando o contexto sociocultural e
familiar; supervisionar as ações de imunização, administração de medicamentos, curativos, bem
como avaliar o procedimento de coleta de material para exame; realizar consulta de enfermagem,
de acordo com as disposições legais da profissão previstas pela Resolução Cofen nº. 159/1993;
realizar acolhimento com Classificação
de Risco dos usuários utilizando o protocolo de
Manchester; realizar atendimento domiciliares programadas; solicitar exames complementares,
mediante consulta de enfermagem e medidas de conforto, em conformidade com os protocolos
assistenciais
e notas técnicas emitidos pela SMS e com as disposições legais da profissão
previstas pela Resolução Cofen Nº. 371/2008; prestar assistência de Enfermagem em situações de
40 horas
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência
semanais
prestada, através do referenciamento necessário e adequado, para outros pontos da rede,
conforme fluxos institucionais; capacitar e participar das reuniões periódicas juntamente com a
gerência local, visando o entrosamento e também o enfrentamento dos problemas identificados;
registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, no sistema de informação e outros
formulários e documentos da instituição; acolher o usuário de forma humanizada, respeitando
seus valores étnicos e sociais; participar de ações vigilância em saúde; participar da elaboração e
atualização de protocolos, notas técnicas e diretrizes para os serviços de enfermagem, quando
solicitado pela SMS; participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico local do território sob
sua responsabilidade.
Registrar todos os atendimentos em prontuário eletrônico e no e-SUS;
Realizar as atribuições em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB.

Página 4 de 11

R$ 3.602,27

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

4

(*)

ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

Farmacêutico

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Curso Superior Completo em
Farmácia, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Farmácia - CRF

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; Desenvolver, em colaboração
com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde; Participar do planejamento e
da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de
que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados;
Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos; Participar e
promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de
saúde; Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente
adequado, que garanta a privacidade do atendimento; Fazer a anamnese farmacêutica, bem como
verificar sinais e sintomas, com o propósito de prover cuidado ao paciente; Acessar e conhecer as
informações constantes no prontuário do paciente; Organizar, interpretar e, se necessário, resumir
os dados do paciente, a fim de proceder à avaliação farmacêutica; Monitorar níveis terapêuticos de
40 horas
medicamentos, por meio de dados de farmacocinética clínica; Determinar parâmetros bioquímicos semanais
e fisiológicos do paciente, para fins de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento em
saúde; Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos e a
outros problemas relacionados à farmacoterapia; Identificar, avaliar e intervir nas interações
medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes; Avaliar, periodicamente, os resultados
das intervenções farmacêuticas realizadas, construindo indicadores de qualidade dos serviços
clínicos prestados; Realizar, no âmbito de sua competência profissional,
administração de
medicamentos ao paciente; Orientar e auxiliar pacientes, cuidadores e equipe de saúde quanto à
administração de formas farmacêuticas, fazendo o registro destas ações, quando couber; Fazer a
evolução farmacêutica e registrar no prontuário do paciente; Atender os usuários em Programas e
Politícas Públicas adotadas pelo município.
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R$ 3.440,68

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

2

(*)

ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Fisioterapeuta

Curso Superior Completo em
Fisioterapia, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Fisioterapia - CREFITO

Intérprete de
Libras

Ensino Médio Completo e
Cursos de Libras, em nível
Intermediário, com carga
horária mínima 120 horas

ATRIBUIÇÕES
Executar tarefas que se destinam a aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para
obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados. Realizar testes
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de
pesquisa de reflexos, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, pés, as afecções dos aparelhos
respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a
fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação
sangüínea; Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores
de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação
da agressividade e estimular a sociabilidade; Aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção,
compressão e movimentação com aparelhos adequados ou com as mãos; Elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos
e programas de trabalho afetos ao município; Atender os usuários em Programas e Politícas
Públicas adotadas pelo município.
Estimular sempre o aluno para que, dentro das suas limitações, seja independente e autônomo;
Colaborar no planejamento e na execução de projetos que o auxiliem utilizando a LIBRAS; Registrar
as atividades desenvolvidas com o aluno diariamente e entregá-las à equipe pedagógica para
análise mensal.
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JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

30 horas
semanais

R$ 2.646,68

1

(*)

24 horas
semanais

R$ 1.306,37

1

(*)

ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

HABILITAÇÃO EXIGIDA

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

Médico

Curso Superior Completo em
Medicina, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Medicina - CRM

Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; participar das atividades de grupos
de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; executar ações
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e
idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e, quando
necessário, no domicílio; realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na
intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS 2001;
realizar busca ativa das doenças infecto-contagiosas; aliar a atuação clínica à pratica da saúde
coletiva; realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação
para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim;
garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contrareferência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as
ao serviço de 40 horas
referência; verificar e atestar óbito; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua semanais
competência; supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos
pacientes com tuberculose, hanseníase,
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,
especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; acompanhar
gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família e encaminhar para o alto
risco quando necessário; realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de
mama encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas
unidades de referência; outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades
locais. Registrar todo atendimento em prontuário eletrônico e no e-SUS; Realizar as atribuições em
consonância com a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB.

R$ 17.013,00

2

(*)

Monitor de
Creche

Curso de Magistério
Completo ou estar cursando
no mínimo o 4º período do
Curso de graduação em nível
de Licenciatura Plena em
Pedagogia

Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar; Zelar pela integridade física, a higiene e a
alimentação das crianças sob seus cuidados; Responsabilizar-se
pelas crianças que aguardam os
pais após o horário de saída da unidade escolar, zelando pela sua segurança e bem-estar;
Oferecer e/ou administrar alimentação as crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com 40 horas
o cardápio estipulado por faixa etária;cuidar da higienização das crianças visando à saúde e bem semanais
estar; Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo como jogos e brincadeiras,
visando o desenvolvimento das mesmas; Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das
crianças e da creche; Executar atividades correlatas.

R$ 1.596,87

4

(*)
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CARGOS

Nutricionista

PEB II

PEB III - Artes

PEB III - Ciências

PEB III - Ed. Física

PEB III - Ed.
Religiosa
PEB III Geografia
PEB III - História

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Curso Superior Completo em
Nutrição em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Nutrição - CRN

Curso Superior Completo em
Pedagogia ou Normal
Superior, em nível de
licenciatura
Curso Superior Completo em
Artes, em nível de
licenciatura
Curso Superior Completo em
Ciências Biológicas, em nível
de licenciatura
Curso Superior Completo em
Educação Física, em nível de
licenciatura
Curso Superior Completo com
Ênfase em Educação e/ou
Ensino Religioso, ou Ciência
da Religião.
Curso Superior Completo em
Geografia, em nível de
licenciatura
Curso Superior Completo em
História, em nível de
licenciatura

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

Planejar cardápios de acordo com as necessidades;
Planejar, coordenar e supervisionar as
atividades de seleção, compra e armazenamento de alimentos; Coordenar e executar os cálculos
de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/ preparações culinárias; Planejar, implantar,
coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de
refeições e/ou preparações culinárias; Avaliar tecnicamente preparações culinárias; Desenvolver
manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; Efetuar controle periódico do resto-ingestão;
Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes,
equipamentos e utensílios; Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade 40 horas
de alimentos, de acordo com a legislação vigente; Participar do planejamento, implantação e semanais
execução de projetos; Planejar e executar a adequação de instalações físicas, equipamentos e
utensílios, de acordo com avanço tecnológico. Promoção de práticas nutricionais saudáveis,
participação em ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios
nutricionais; Identificação de portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, para
orientação e acompanhamento nutricional,visita domiciliar e fortalecimento das ações voltadas
para a prevenção e promoção em saúde; Atender os usuários em Programas e Politícas Públicas
adotadas pelo município.

R$ 3.440,68

1

(*)

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

20

2

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

1

(*)

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

1

(*)

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

1

(*)

R$ 1.990,86

1

(*)

R$ 1.990,86

1

(*)

R$ 1.990,86

1

(*)

24 horas
Planejar, elaborar e executar aulas e projetos pedagógicos de forma a promover o desenvolvimento
semanais
do processo de ensino/aprendizagem;
realizar toda a escrituração relacionada aos processos
pedagógicos quanto ao planejamento, execução e avaliação dos conteúdos específicos de sua
24 horas
área de formação e ao ano/turma de atendimento.
semanais
24 horas
semanais
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ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

PEB III - Inglês

PEB III Matematica
PEB III Português

Profissional de
Apoio

Psicólogo

Psicólogo

HABILITAÇÃO EXIGIDA
Curso Superior Completo em
Letras, em nível de
licenciatura, com habilitação
em Língua Inglesa
Curso Superior Completo em
Matemática, em nível de
licenciatura
Curso Superior Completo em
Letras, em nível de
licenciatura, com habilitação
em Língua Portuguesa
Curso de Magistério
Completo ou estar cursando
no minimo o 4º período do
Curso de graduação em nível
de Licenciatura Plena em
Pedagogia

Curso Superior Completo em
Psicologia, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Psicologia - CRP

Curso Superior Completo em
Psicologia, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Psicologia - CRP

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

2

(*)

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

1

(*)

24 horas
semanais

R$ 1.990,86

1

(*)

Estimular sempre o aluno para que, dentro das suas limitações, seja independente e autônomo;
24 horas
Colaborar no planejamento e na execução de projetos que o auxiliem; Registrar as atividades
semanais
desenvolvidas com o aluno diariamente e entregá-las à equipe pedagógica para análise mensal.

R$ 1.192,78

4

(*)

Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoais
e das relações interpessoais,
possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das
instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas relações: Aplicar conhecimento
teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes
das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a 30 horas
condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades
semanais
profissionais,
poderá atuar no âmbito da Educação (acompanhando os alunos das escolas
municipais), da Saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o
objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano;
Atender os usuários em Programas e Politícas Públicas adotadas pelo município.

R$ 2.646,68

1

(*)

R$ 3.568,43

1

(*)

Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoais
e das relações interpessoais,
possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das
instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas relações: Aplicar conhecimento
teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes
das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a
40 horas
condições políticas, históricas e culturais. O Psicólogo, dentro de suas especificidades
semanais
profissionais,
poderá atuar no âmbito da Educação (acompanhando os alunos das escolas
municipais), da Saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação com o
objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano;
Atender os usuários em Programas e Politícas Públicas adotadas pelo município.
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ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS
Supervisor
Pedagógico

HABILITAÇÃO EXIGIDA
Curso Superior Completo em
Pedagogia

Técnico de
Informação em
Saúde

Ensino Médio Completo e
Cursos de Informática com
carga horária que somem no
minimo 120 horas

Técnico em
Enfermagem

Ensino médio
profissionalizante
reconhecido pelo MEC e
registro profissional junto
ao Conselho Regional de
Enfermagem - COREN; ou
Ensino médio com Curso
Técnico em Enfermagem e
registro profissional junto
ao Conselho Regional de
Enfermagem - COREN

Auxiliar em
Saúde Bucal

Ensino médio
profissionalizante
reconhecido pelo MEC e
registro profissional junto
ao Conselho Regional de
Odontologia; ou Ensino
Médio Completo e Curso em
Saúde Bucal, com registro no
Conselho Regional de
Odontologia, em
conformidade com o artigo
3º da Lei Federal n.º
11.889/08, publicada no DOU
em 26/12/2008.

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Supervisionar os processos pedagógicos que acontecem nas unidades escolares, bem como,
orientar, intervir, acompanhar e dar suporte ao trabalho do professor; elaborar toda a escrituração 40 horas
semanais
necessária relacionadas ao desempenho e avanços das turmas.
Auxiliar nas atividades de serviços de registros e estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde;
desenvolver e colocar em prática procedimentos eficientes voltados para o desenvolvimento e
manutenção de registro e processamento de dados; colaborar com o corpo clínico na preparação de
normas de conteúdo dos prontuários, assim como na avaliação da qualidade dos serviços;
promover a obtenção dos dados produzidos nos serviços de saúde necessários subsidiando as
outras áreas de trabalho do Estabelecimento de Saúde; atua na organização do conteúdo e do
arquivo de prontuários, na organização das fontes de dados e no registro para os sistemas de
informações em saúde, contribuindo para a continuidade do atendimento. Lançamento de dados
no sistema E-SUS.
Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de reabilitação da
saúde, de acordo com o plano estabelecido. Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes
em estado grave, sob supervisão e orientação da enfermeira; ministrar medicamentos; observar e
registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente; fazer tratamento como: lavagem de
estômago, lavagem vesical, sondagens e aspirações de secreções; colher material para exames de
laboratórios; fazer registro das atividades executadas; aplicar imunizantes; realizar orientação
individual e a grupos da comunidade sobre assuntos de saúde; executar atividades de apoio, tais
como: preparo de ambiente e disposição do material para exames, tratamentos, registrar em
prontuário eletrônico todos os procedimentos e no e-SUS; Realizar as atribuições em consonância
com a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB.

R$ 3.568,43

10

1

40 horas
semanais

R$ 1.322,84

10

1

40 horas
semanais

R$ 1.467,59

20

2

R$ 1.192,78

4

(*)

Organizar e executar atividades de higiene bucal; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar
e instrumentar os profissionais
nas intervenções clínicas; selecionar moldeiras; manipular
materiais de uso odontológico; registrar dados e participar da análise das informações
relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; preparar modelos em gesso. O ASB
também deve fazer a limpeza, assepsia,
desinfeção
e esterilização
do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos
serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, 40 horas
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da semanais
saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de
necessidades
em saúde bucal; e adotar medidas de biossegurança no intuito de controlar
possíveis infecções, registro no e-SUS; Realizar as atribuições em consonância com a Política
Nacional de Atenção Básica - PNAB.
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Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

ANEXO I
Cargos, Vagas, Escolaridade e Vencim entos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CARGOS

Técnico em
Saúde Bucal

Fonoaudiólogo

HABILITAÇÃO EXIGIDA
Ensino médio
profissionalizante
reconhecido pelo MEC e
registro profissional junto
ao Conselho Regional de
Odontologia; ou Ensino
Médio Completo e Curso
Técnico em Saúde Bucal, com
registro no Conselho
Regional de Odontologia,
em conformidade com o
artigo 3º da Lei Federal n.º
11.889/08, publicada no DOU
em 26/12/2008.
Curso Superior Completo em
Fonoaudiologia, em nível de
graduação, com registro no
Conselho Regional de
Fonoaudiologia - CREFONO

ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO

Auxiliar o cirurgião-dentista;
Realizar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, procedimentos
preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como escovação, evidenciação de placa
bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamento e polimento nos espaços
sociais evidenciados pela Secretaria Municipal de Saúde; Realizar procedimentos reversíveis em
atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião-dentista;
Cuidar da manutenção e
conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos
trabalhos das equipes de Saúde no tocante à saúde bucal; Registrar no e-SUS todos os 40 horas
procedimentos de sua competência; Realizar as atribuições em consonância com a Política semanais
Nacional de Atenção Básica - PNAB.

Desenvolver ações com o diagnóstico de
controle de ruídos, realização de visitas
grupos de educação em saúde, reuniões
equipes de saúde da familia; Atender os
pelo município.

saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação,
domiciliares para pacientes acamados, realização de
de equipe para discussão de casos clínicos com as 40 horas
semanais
usuários em Programas e Politícas Públicas adotadas

(*) Não haverá reserva de vagas para PCD em razão do quantitativo de vagas oferecido.
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Nº DE Nº DE VAGA
VAGA - PCD - 10%

R$ 1.323,34

4

(*)

R$ 3.440,68

3

(*)

196

15

