PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
A N E X O I D O E D I TA L D E C O N C U R S O PA R A E M P R E G O P Ú B L I C O N º 0 2 / 2 0 1 4
D O S R E Q U I S I TO S E AT R I B U I Ç Õ E S D O E M P R E G O
RETIFICADO

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO 201: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: O agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância
de endemias e seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias químicas, abrangendo atividades de
execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Atua junto aos domicílios
informando aos seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos – e o agente transmissor; informa o morador
sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou
redondezas; vistoria os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou
mosquito transmissor da dengue; orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer
risco para a formação de criadouros do Aedes aegypti; promove reuniões com a comunidade para mobi lizá-la para as
ações de prevenção e controle da dengue; comunica ao instrutor supervisor do Pacs/PSF a existência de criadouros de
larvas e ou mosquitos transmissor da dengue, que dependam de tratamento químico, da interveniência da vigilância
sanitária ou de outras intervenções do poder público; encaminha os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde
mais próxima, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
CARGO 202 a 220 e 222: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Requisitos: Ensino Médio Completo; conforme a Lei Federal 11.350/2006, artigo 6º, Inciso I – Residir na área da
comunidade em que atuar, desde a data da publicação do Edital do processo seletivo público
Atribuições: O exercício da atividade profissional de Agente Comunitário de Saúde observa a Lei no 10.507/2002, que
cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde, o Decreto no 3.189/1999, que fixa as diretrizes para o exercício da
atividade de Agente Comunitário de Saúde, e a Portaria no 1.886/1997 (do Ministro de Estado da Saúde), que aprova
as normas e diretrizes do Programa de Agente Comunitário e do Programa de Saúde da Família. O agente comunitário
de saúde por meios de ações individuais ou coletivas, realiza atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde
sob supervisão do gestor local do SUS (a Secretaria Municipal de Saúde). Quanto às atribuições básicas desse
profissional, elas estão previstas no subitem 8.14 do Anexo I da Portaria no 1.886/1997, do Ministro de Estado da
Saúde.
CARGO 221: AGENTE DE TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS

Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos com no Mínimo
1.200 horas.
Atribuições: Coleta e registra informações de apoio e suporte ao diagnóstico, inclusive o social, e ao acompanhamento
terapêutico. Aplica e conduz diferentes técnicas terapêuticas prescritas e de reinserção social global. Atua em situações
emergenciais, intervenções em caso de intoxicações, abstinência e seus desdobramentos. Atua em campanhas de
esclarecimento à comunidade quanto ao uso de drogas, à valorização da vida saudável e preservação da integridade
psicossocial. Participa na concepção, desenvolvimento e monitoramento de programas de redução de demanda de
drogas e redução de danos. Realiza trabalhos em equipe.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: DENTISTA (PSF)

Requisitos: Ensino Superior na Área de Odontologia e Registro no Conselho Profissional Competente
Atribuições: Ao Dentista da Saúde da Família cabe 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 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 orie ntar os usuários, que
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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
conformidade dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de 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 para
à promoção e prevenção em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento d e insumos para as ações
coletivas. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelos auxiliares. Capacitar as equipes de saúde da família no que se
refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. Registrar nas fichas de Saúde Bucal, do Sistema de
Informação da Atenção Básica – Siab – todos os procedimentos realizados.
CARGO 402: MÉDICO – CENTRO (PSF)

Requisitos: Ensino Superior na Área de Medicina e Registro no Conselho Profissional Competente
Atribuições: O Médico da Saúde da Família se responsabiliza pelo acompanhamento de famílias, e estes passam a
ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação dos médicos ocorre principalmente nas unidades básicas de
saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um sistema
hierarquizado e regionalizado de saúde; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a com unidade está exposta; por
prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde.
Estabelece vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a população; por estimular a organização das
comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o
monitoramento e a tomada de decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com
diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a especificidade do
setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduos-famílias-comunidade.
CARGO 403: MÉDICO – INTERIOR (PSF)

Requisitos: Ensino Superior na Área de Medicina e Registro no Conselho Profissional Competente
Atribuições: O Médico da Saúde da Família se responsabiliza pelo acompanhamento de famílias, e estes passam a ter
co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação dos médicos ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde,
nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um sistema
hierarquizado e regionalizado de saúde; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade es tá exposta; por
prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde.
Estabelece vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a população; por estimular a organização das
comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o
monitoramento e a tomada de decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com
diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a especificidade do
setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduos-famílias-comunidade.
CARGO 404: TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS

Requisitos: Ensino Superior na Área de Terapia Ocupacional.
Atribuições: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
procedimentos específicos de terapia ocupacional, ortoptia e musicoterapia. Habilitar pacientes e c lientes; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Atuar na orientação de pacientes, clientes,
familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolver, programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.
Participar de equipes multiprofissionais. Cumprem as determinações/deveres constantes no Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais e legislação correlata. Executam tarefas administrativas e outras inerentes ao cargo demandadas
pela chefia.
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