PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELA VISTA DE MINAS

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE FUNÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DOS
DEPARTAMENTOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS
EDITAL Nº 003/2021
ANEXO II – DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES POR FUNÇÃO PÚBLICA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Departamento Municipal: Saúde)
 Exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da
Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção
básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de
informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal,
distrital, estadual ou federal.
 No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família,
são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação:
I - A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; (Promulgação)
II - O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições,
para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde;
III - A mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas
de saúde e socioeducacional;
IV - A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento:
a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério;
b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto;
c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura;
d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de educação
em saúde, em conformidade com o previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente);
e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes
domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e coletivas;
f) da pessoa em sofrimento psíquico;
g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas;
h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal;
i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e
prevenir doenças;
j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças;
V - Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento:
a) de situações de risco à família;
b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, de
prevenção de doenças e de educação em saúde;
c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade e
em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação;
VI - O acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de
Referência de Assistência Social (Cras).
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (Departamento Municipal: Saúde)
 São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área geográfica de
atuação:
I - Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao
controle de doenças e agravos à saúde;
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II - Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente
Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica;
III - Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado,
para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária
responsável;
IV - Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores
de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas;
V - Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de
doenças;
VI - Cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de
prevenção e controle de doenças;
VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle
químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;
VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção
para prevenção e controle de doenças;
IX - Registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS;
X - Identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham
importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;
XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas
de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
 É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de nível
superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica a
participação:
I - No planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância
para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação
de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações;
II - Na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de
espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis
pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município;
III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública,
auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros
procedimentos pertinentes;
IV - Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública;
V - Na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de
animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter
excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde.
 O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução,
da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental.
ASSISTENTE SOCIAL (Departamento municipal: Assistência Social - AS)
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a prestação de serviços de âmbito social e indivíduos ou
grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais, psíquicas e de oura ordem e aplicando os processos básicos do serviço social para
promover a recuperação e reintegração do cliente ao meio social, familiar e de trabalho.
 Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas de desajustamento;
 Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de
indivíduos;
 Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos o
ambiente, as particularidades de indivíduos e grupos;
 Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustes
sociais;
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 Organizar meio de recreação e outros serviços de consultas;
 Determinar os direitos do indivíduo à assistência financeira e médica a necessitados;
 Observar a evolução dos casos após os resultados dos problemas mais imediatos;
 Planejar e promover inquéritos sobre a situação social dos escolares e de suas famílias;
 Fazer levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;
 Encaminhar os indivíduos aos centros de tratamentos de que dispõem a comunidade como hospitais,
igrejas, escolas especiais; etc.;
 Apresentar dados para a elaboração e execução de planos para o Serviço Social de casos específicos;
 Colher elementos para estudo social da família da criança, das creches e escolas;
 Promover integração família-creche através de contatos individuais e atividades de grupos;
 Encaminhar às famílias no sentido de formar espírito comunitário;
 Elaborar relatórios e mapas estatísticos sobre suas atividades;
 Executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL (Departamento municipal: Saúde)
Serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando
e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando os
processos básicos de serviço social para promover a recuperação e reintegração do cliente ao meio social,
familiar e de trabalho, planejando e operacionalizando planos, programas e projetos na área do serviço
social realizando ações adequadas à solução de problemas e a solução das dificuldades surgidas em seu
campo de atuação, além de realizar outras atividades correlatas.
ENFERMEIRO (Estratégia de Saúde da Família – ESF)
Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de
enfermagem em postos de saúde e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução
de programas de saúde pública.
• Elaborar protocolo de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias
de atendimento a pacientes e doentes;
• Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente a fim
de garantir um elevado padrão de assistência;
• Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde
pública e no atendimento a pacientes e doentes;
• Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como
supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem;
• Receber, da Farmácia Central, medicamentos, inclusive os controlados, supervisionando e
controlando uso e estoques em cada uma das unidades de saúde da Prefeitura Municipal;
• Coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos
de saúde;
• Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos
disponíveis;
• Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de
motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;
• Participar, juntamente com os profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e psicologia, dos
programas federais, estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA);
• Planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas;
• Atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a Lei;
• Planejar, em articulação com os demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações
destinadas à proteção de crianças e adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que
ameaçam ou violam o direito de terceiros;
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• Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de
atuação e propor medidas para a captação destes recursos, bem como acompanhar e/ou participar da
execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a aplicação dos recursos;
• Orientar servidores em sua área de atuação para apuração de todos os procedimentos executados no
âmbito de sua atuação, apurando seus resultados e efetuando o lançamento para efeito de registro e
cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
• Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
• Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como
supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem;
• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação;
• Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizandoas em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em 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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
• Desenvolver tarefas de sua competência nos serviços de avaliação, regulação, controle e auditoria;
• Acompanhar pacientes em tratamento fora do domicílio;
• Controlar a temperatura dos refrigeradores com imunobiológicos;
• Realizar visitas domiciliares;
• Manter atualizado registro no respectivo conselho de classe e bem como anotação de sua
responsabilidade técnica;
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional;
 Executar outras tarefas, conforme determinação superior, de acordo com as funções específicas de
sua unidade administrativa e a natureza do seu trabalho.
MÉDICO (Estratégia de Saúde da Família – ESF)
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de atividades relacionadas com etiologia,
patologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, tendo em vista a defesa e proteção da saúde individual,
a defesa da saúde pública das coletividades, trabalhadores e as perícias para fins administrativos jurídicolegais.
 Solicitar exames médicos formulando diagnóstico, tratamentos ou indicações terapêuticas;
 Proceder socorro de urgência;
 Encaminhar os pacientes para exames radiológicos e outros, visando `obtenção de informações
complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer pesquisa de campo ou de laboratórios para complementação de trabalhos e observações;
 Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em casos de doença;
 Fazer perícia e participar da Junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
 Elaborar a elucidação de casos de suspeita de vícios, de entorpecentes e outros;
 Executar outras tarefas correlatas.
PSICÓLOGO (Departamento Municipal: Assistência Social - AS)
Compreende os cargos que se destinam a identificar, avaliar, prevenir e acompanhar clinicamente
indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou comportamentais.
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 Atuar junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando
e executando programas no âmbito da ação social para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus
problemas e superar suas dificuldades;
 Dedicar-se à luta contra a delinquência e fenômenos sociais emergentes, organizando e
supervisionando programas e atividades educativas, sociais e recreativas em centros comunitários e
equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais e intergrupais, estendendo-a ao contexto
sócio-histórico-cultural;
 Participar, juntamente com os profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e psicologia, dos
programas federais, estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA);
 Planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas;
 Atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a Lei, bem como suas famílias,
em programas de terapia familiar ou comunitária que estimulem o fortalecimento de vínculos familiares;
 Planejar, em articulação com os demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações
destinadas à proteção de crianças e adolescentes violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que
ameaçam ou violam o direito de terceiros;
 Elaborar e participar de campanhas de prevenção na área da ação social em geral, em articulação com
os programas de saúde coletiva;
 Encaminhar, para assistência psicológica, indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos e/ou
problemas de comportamento social;
 Participar, junto com profissionais de serviço social, da elaboração e execução de programas de
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
 Participar, junto com profissionais de serviço social, da elaboração e execução de programas que
possam otimizar a reinserção social/familiar do paciente portador de sofrimento psíquico;
 Articular-se com a área de educação, visando parcerias em programas voltados à prevenção de
doenças transmissíveis - DST/AIDS, drogas, orientação sexual e/ou qualquer outro que se julgue
importante para contribuir no processo do desenvolvimento infantil/adolescente;
 Realizar visita domiciliar (VD) sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da
realidade psicossocial à qual está inserido o indivíduo.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Departamento Municipal: Saúde)
Os ocupantes do cargo têm como atribuições planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de
Técnico de Enfermagem pregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e
recuperação de saúde individual ou coletiva.
 Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a
assistência ser prestada;
 Coletar e analisar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas dos serviços;
 Planejar e desenvolver atividades específicas de assistência a indivíduos ou famílias e outros grupos
da comunidade, realizando consultas de enfermagem, visitas domiciliares, testes de imunidade e
vacinações;
 Realizar programas educativos para grupos das comunidades, ministrando cursos e palestras;
 Executar trabalhos específicos em cooperação com outros profissionais;
 Fazer estudos e previsão de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades;
 Organizar supervisionar os postos de saúde desta municipalidade;
 Executar outras tarefas correlatas.
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