PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
ESTADO DO PARANÁ
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NÍVEL FUNDAMENTAL
EMPREGOS DE 101 À 126: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF)
Requisitos: Ensino Fundamental Completo; residir na área em que irá atuar, desde a data de publicação deste edital (Lei Federal nº
11.350).
Atribuições: Orientar os cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; Participar de reuniões,
capacitações técnicas e eventos de mobilização social; Zelar pela conservação dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins; Participar de ações de
desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida; Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica
definida, a microárea; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Orientar as famílias
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade; As visitas deverão ser
programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; Desenvolver
ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Desenvolver atividades de
promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à dengue, malária,
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; estar em contato
permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao
acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades
implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe; Desenvolver outras
atividades nas unidades básicas de saúde.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO 401: CIRURGIÃO DENTISTA
Requisitos: Curso Superior de Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia – CRO.
Atribuições: Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e
outras afecções; Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames
radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; Executa serviços de extrações, utilizando boticões,
alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves; Restaura as cáries dentárias, empregando
instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do
dente; Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção; Executa
serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover
a conservação de dentes e gengivas; Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já
executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento; Orienta a comunidade quanto à
prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e
orientar o atendimento à população em geral; Atende e orienta pacientes e executa tratamento odontológico, realizando, entre
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais
e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e
extra-oral; Diagnostica e avalia pacientes e planeja o tratamento; Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpandoos e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
EMPREGO 402: ENFERMEIRO (ESF)
Requisitos: Curso Superior de Enfermagem e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem – COREN.
Atribuições: Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial,
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o
bem-estar físico, mental e social aos pacientes. Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou
doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico.
Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e
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materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. Mantém os
equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando
sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Supervisiona e mantém
salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro
dos padrões de segurança exigidos. Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para
resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e
as diretrizes. Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar às gestantes, sobre os
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc. Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição,
desenvolvendo programa de suplementação alimentar. Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação
e controle de doenças como diabetes e hipertensão. Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração
familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc. Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no Posto de Saúde,
controle de equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano.
Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando
em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e
possibilitar o controle de saúde. Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas
de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
EMPREGO 403: MÉDICO (ESF)
Requisitos: Curso Superior de Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM.
Atribuições: Realizar atendimento ambulatorial à população; Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua
responsabilidade; Participar dos programas de atendimento a populações atingidas por calamidades públicas; Integrar-se com
a execução dos trabalhos de vacinação e saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das
comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; Participar da elaboração e execução de
programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; Participar das atividades de apoio médico-sanitário das
Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; Participar de eventos que visem,
seu aprimoramento técnico-científico e que atendam os interesses da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas
atividades; Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médico e superior; Proceder a notificação das doenças
compulsórias à autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência médica qualificada, através de diagnóstico,
tratamento, prevenção de moléstias e educação sanitária; Opinar a respeito de aquisição de aparelhos, equipamentos e
materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade; Desempenhar outras
atividades afins; Elaborar e executar projetos destinados à melhoria da qualidade de saúde dos indivíduos da comunidade;
Elaborar projetos e atuar na capacitação de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o desenvolvimento e participar de
pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de saúde; Participar de atividades intra-equipe de Saúde da Família,
especialmente reuniões periódicas de planejamento de atividades; Proceder ao atendimento a domicílio de pacientes e
acompanhamento da saúde dos mesmos; Executar ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à
mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias
ambulatoriais; realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos
de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do
usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e participar
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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