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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 
 

ESF – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Cargo Vagas  Carga 
horária  

Remuneração 
(R$) 

Qualificação Atribuições  

Técnico em 
saúde bucal 

06 40H 1.207,02 Técnico  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 
hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.  

 
Médico 
Psiquiatra  

02 20H  5.424,38 Superior com 
residência em 
psiquiatria.  

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde 
das pessoas, efetuar pericias, auditorias e sindicâncias medicas; Adotar medidas de precaução padrão de 
biossegurança; Ofertar cuidado a indivíduos portadores de transtorno mental ou portadores de 
transtorno por uso indevido de álcool e outras drogas, nas suas diversas expressões (incluindo a crise), na 
perspectiva da Clínica Psicossocial e Redução de Danos em consonância com a Reforma Psiquiátrica: 
Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativas como 
técnicas; Elaborar conjuntamente protocolos e rotina de ação que possibilitem a normatização e 
sistematização do cotidiano do processo de trabalho da equipe que deve ser rediscutido e atualizado 
sempre que necessário; Participar de atividades de apoio matricial no território: - Promover espaços de 
discussão em conjunto com a ESF, valorizando os diversos saberes para a detecção precoce e abordagem 
adequada de pessoas com sofrimento psíquico; - Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar 
problemas que se traduzam em maior vulnerabilidade; Evitar práticas que levem à medicalização de 
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situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; Desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários, buscando constituir espaços de vida saudável na comunidade, desmistificando e 
desconstruindo a cultura asilar e hospitalocêntrica bem como desenvolver atividades que promovam uma 
maior visibilidade da atenção psicossocial, destacando a relevância da articulação intersetorial, através de 
parceria com conselhos tutelares, escolas, associações de bairro etc; Priorizar as abordagens coletivas, 
identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de 
saúde e em outros espaços na comunidade; Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras 
no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração; Contribuir, na sua área específica, e 
participar das atividades de Educação Permanente das outras categorias da equipe do serviço de Saúde 
Mental, bem como de toda a rede da atenção (atenção básica, urgências); Realizar acolhimento, 
propiciando uma escuta qualificada, e elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões 
periódicas que permitam a apropriação coletiva pela equipe de Saúde Mental do acompanhamento dos 
usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade 
compartilhada; Realizar visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu 
domicílio e propor ações no sentido de prestar assistência e reinserção social; - Intensificação do 
atendimento no território ao usuário com quadro grave impossibilitado a se deslocar ao serviço (em crise, 
dificuldade de deambulação, entre outros); Incluir familiares no projeto terapêutico do usuário através de 
atendimento à família e se necessário terapia familiar; Promover atividades comunitárias enfocando a 
integração e reinserção do usuário na comunidade envolvendo, entre outros, atividades de geração de 
renda; Desenvolvimento de ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e justiça, 
entre outros; Realizar grupos e oficinas (informativos, terapêuticos, de orientação, temáticos, entre 
outros), executadas por profissional de nível superior ou nível médio; Confeccionar pareceres e relatórios 
médicos para fins de benefícios sociais relativos às pessoas portadoras de transtornos mentais e/ou 
portadores de transtorno por uso indevido de álcool e outras drogas; auxiliar nas atividades 
administrativas das unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 


