ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
Cargo

Vagas

Técnico de
enfermagem

02

Carga
horária
40H

ESF – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Remuneração
(R$)

Qualificação

Atribuições

1.207,02

Técnico

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais,
clínicas, e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia,
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam
assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar administrar medicamentos e desempenhar
tarefa de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental.
Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade as boas
práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos.
Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de saúde.
Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar, coordenar,
supervisionar; executar e avaliar programa de saúde; participar de estudos e pesquisas na área de saúde;
orientar paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade, prestar assistência direta a
pacientes graves, realizar consultas de enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a
prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover curso de atualização para equipe de
enfermagem, orientar, coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das
ações de promoção à saúde; Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na
prevenção das doenças bucais; Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos,
exceto na categoria de examinador; Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças
bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; Fazer a remoção
do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; Supervisionar, sob
delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; Realizar fotografias e tomadas
de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no
preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e
instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; Remover suturas; Aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos; Realizar isolamento do campo operatório; Exercer todas as competências no âmbito

Enfermeiro
ESF

01

40H

3.161,47

Superior

Técnico em
saúde bucal

06

40H

1.207,02

Técnico

.
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hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.

AMAI – Assistência Materno Infantil (NASF)
Cargo

Vagas

Carga
horária

Remuneração
(R$)

Qualificação

Atribuições

Médico
Pediatra

01

20H

5.150,5

Superior com
residência em
pediatria e
registro no
CRM.

Puericultura. Aleitamento materno. Crescimento e desenvolvimento. Vacinação. Desidratação e terapia de
reidratação oral e endovenosa. Desnutrição. Parasitoses. Anemias na infância. Infecções de vias aéreas
superiores: rinossinusite, amigdalite, epiglotite, laringite, otite média aguda. Bronquiolite. Pneumonias. Asma
e síndrome do bebê chiador. Doença do refluxo gastro-esofágico. Diarreias na infância. Doenças
exantemáticas. Infecção do trato urinário. Meningites. Reanimação neonatal em sala de parto. Icterícia
neonatal. Distúrbios respiratórios de RN. Distúrbios metabólicos do RN. Infecções congênitas. Sepse neonatal.
Enterocolite necrosante. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite,
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos,
toxoplasmose, viroses; escabiose. Alergia alimentar. Reanimação cárdio respiratória pediátrica. Plano de
eliminação da sífilis congênita. Dengue: diagnóstico e manejo clínico na criança. Programa nacional de
suplementação de ferro. Tratamento de emergência das queimaduras

Profissional de
Saúde com
formação no
método
PADOVAN

01

20H

1.561,09

Superior com
formação em
método
PADOVAN.

Recuperação de funções perdidas, funções nunca adquiridas, ou preparação do organismo para que possa
adquirir funções e capacidades para as quais tenha potencial e que, por falta de estímulos ou por outro
motivo qualquer, não tenha tido a oportunidade de se manifestar. Aplicação em • Reabilitação: nos vários
casos patológicos do Sistema Nervoso, além de casos em que o indivíduo não esteja alcançando seu
desenvolvimento normal seja ele motor, de fala e linguagem, de aprendizagem ou de atraso do
desenvolvimento neuro-psicomotor. • Prevenção/Manutenção: de todas as funções. Melhorar o desempenho
motor e cognitivo, por exemplo, memória, criatividade e prática esportiva. É excelente também em geriatria,
quando o indivíduo vai perdendo as suas competências. Distúrbios Motores:• Paralisia Cerebral (PC), •
Descoordenação Motora Global e Fina, • Dispraxias, • Acidente Vascular Encefálico (AVE), • Traumatismo
Craniano, Distúrbios de Fala e Linguagem: • Distúrbios articulatórios em geral (trocas, omissões e
substituições de fonemas, afasias motoras e sensoriais, atraso de linguagem, gagueira e etc.)
• Distúrbios de Aprendizagem: déficit de atenção e concentração, dislexia, discalculia e disgrafia.
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• Motricidade Oral: respirador bucal ou oral, deglutição atípica, disfagia (dificuldade para deglutir ) e maus
hábitos orais. Distúrbios Neuro-motores e Síndromes: • Doenças degenerativas do Sistema Nervoso
• Parkinson, • Alzheimer, • Demências, • Síndrome de Down, • Síndrome do Pânico, Distúrbios
Neuropsiquiátricos, • Autismo, • Hiperatividade, • Depressão crônica, Pacientes em UTI, • Disfagias, • Coma

CAPS INFANTIL
Cargo

Vagas

Carga
horária

Remuneração
(R$)

Qualificação

Atribuições

Médico
Psiquiatra

01

20H

5.150,5

Superior com
residência na
área e registro
no CRM.

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s)
pacientes(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e
clínicas e coordenar equipes e atividades de áreas e afins.

Técnico de
enfermagem

01

40H

1.207,02

Técnico

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas,
e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia,
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao
paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar administrar medicamentos e desempenhar tarefa de
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizar ambiente
de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade as boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e
realizar ações para promoção da saúde da família.
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CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas).
Cargo

Vagas

Médico
Psiquiatra

Técnico de
enfermagem

.

01

01

Carga
Remuneração Qualificação
horária
(R$)
20H

40H

5.150,5

1.207,02

Atribuições

Superior com
residência na
área e registro
no CRM.

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e
questões e acompanhando o(s) pacientes(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de áreas e afins.

Técnico

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais,
clínicas, e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas.
Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar administrar medicamentos e
desempenhar tarefa de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o
instrumental. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em
conformidade as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da
família.
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CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Auxiliar de
Serviços Gerais

01

(em virtude
de licença
sem
remuneração)

.

40H

1.045,00

Fundamental

Realizar trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias, lavar e limpar cômodos,
pátios, pisos, carpetes, terraços e demais dependências da sede do órgão; polir objetos, peças e
placas metálicas; preparar e servir café, chá, água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis,
máquinas e materiais diversos; guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos;
executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem dos seus superiores
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