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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Nível Fundamental

Servente Geral

Auxiliar Administrativo

Motorista de Ambulância
12X36

Executar o trabalho rotineiro de limpeza em geral nos prédios, instalações e equipamentos
do CISMETRO.
Preparar e servir café, chá, merenda entre outros.
Executar e auxiliar os serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de
conservação e manutenção dos próprios do CISMETRO.
Auxiliar nos serviços de descarregamento e armazenagem de materiais leves e pesados,
adquiridos.
Auxiliar na preparação das refeições, cortando, picando os gêneros alimentícios, para o
preparo da mesma.
Efetuar o recolhimento dos talheres e louças após sua utilização, para providenciar a
lavagem dos mesmos.
Providenciar e distribuir café, chá e água aos funcionários e visitantes.
Cuidar das plantas ornamentais das dependências do CISMETRO.
Executar os serviços de jardinagem.
Executar os serviços de lavagem de roupas e materiais utilizados
Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, tais como:
classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos,
prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento ao público.
Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade. Recepcionar
pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados,
objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos da unidade.
Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas
ou prestando informações relativas aos serviços executados.
Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio,
encaminhando-a ou despachando-a às pessoas interessadas. Redigir memorandos,
circulares, relatórios, ofícios simples.
Dirigir e conservar veículos automotores, da frota do CISMETRO e Secretaria de Saúde dos
Municípios Consorciados, tais como: automóveis, ambulâncias, peruas, picapes,
caminhões, ônibus, micro-ônibus e peruas e/ou vans, manipulando os comandos de
marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas
determinados de acordo com as normas de trânsito, direção defensiva, segurança do
trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de: materiais, pessoal e
pacientes.
Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de
combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos,
para certificar-se de suas condições de funcionamento.
Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização,
visando o cumprimento das normas estabelecidas.
Dirigir corretamente caminhões, ônibus, ambulâncias, peruas e/ou vans e demais veículos
pertencentes à frota do CISMETRO, obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro,
recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais, e equipamentos em locais e horas
determinadas, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos.
Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, munck, etc.,
obedecendo as normas de segurança no trabalho.
Zelar pela documentação de carga e do veículo, verificando sua legalidade e
correspondência aos volumes transportados, para apresentá-la as autoridades
competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização.
Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos
recebidos, para atender corretamente o usuário.
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação.
Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras.
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem do CISMETRO,
para permitir sua manutenção e abastecimento.
Ficar à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no transporte de doentes,
quando escalado.
Utilizar os veículos apenas para as finalidades públicas especificadas.
Nível Médio

Assistente Administrativo

Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a
classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos,
prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento ao público. Digitar
cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade. Recepcionar
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pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados,
objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos da unidade.
Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas
ou prestando informações relativas aos serviços executados.
Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio
encaminhando-a ou despachando-a às pessoas interessadas.
Redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples.

Auxiliar de Farmácia

Receber, conferir, guardar, separar medicamentos e outros produtos farmacêuticos;
Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e
laudo; Atender ao público a aos prontuários médicos; Zelar pela limpeza e higienização e
organização do setor farmacêutico; Registrar e controlar os estoques de medicamentos e
toda linha de produtos que circulam no âmbito do setor de farmácia; Requisitar e separar
medicamentos para todos as seções e postos da Secretaria da Saúde; Cadastrar
informações e dados; Realizar consultas junto aos sistemas informatizados de farmácia e
do almoxarifado; Executar trabalhos de digitação atinentes às atividades da seção;
Elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, Prontos Socorros e
medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas fichas; Relatar
as necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de demanda,
bem como, as validades próximas ao vencimento; Auxiliar na elaboração dos relatórios e
pedidos de medicamentos dos programas de Alto Custo e Dose Certa; e Executar outras

Auxiliar de Consultório
Odontológico

Recepcionista

Técnico de Enfermagem
40 horas
Técnico de Enfermagem
12X36

Técnico de RX

atribuições afins.
Orientar os pacientes sobre a higiene bucal, marcar consultas, preencher e anotar fichas
clínicas, manter em ordem arquivo e fichário.
Controlar o movimento diário/mensal, revelar e montar radiografias intra-orais, preparar o
paciente para atendimento, auxiliar no atendimento ao paciente. Instrumentar o Cirurgião
Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória, promover isolamento do
campo operatório, manipular materiais de uso odontológico, selecionar moldeiras,
confeccionar modelos em gesso, aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental,
proceder à conservação e a manutenção do equipamento odontológico.
Participar de programas de educação continua.
Desempenhar tarefas afins, desenvolver outras atividades que lhe forem afetas.
Controlar a entrada e saída de visitantes.
Receber e interagir com o público de forma agradável, solicita e colaborativamente para a
prestação de informações e no encaminhamento às pessoas procuradas.
Prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para entrada
de visitantes;
Efetuar registros e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando nome,
horários e assuntos;
Prestar apoio as diversas áreas da autarquia, atuando no preenchimento de formulários
específicos, levantamento de dados e tratamento estatístico de pouca complexidade,
controles diversos envolvendo movimentação de materiais, veículos, pessoas, protocolos
dentre outros.
Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades das áreas
onde estiver lotado.
Executar assistência aos pacientes na Atenção Básica, Especializada e Unidade Móvel PréHospitalar.
Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de
medicamentos via oral e parental, cuidados especiais, coleta de material para exames.
Ética profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as
doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e
desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas.
Socorros de Emergência: parada cardiovascular, hemorragias, ferimentos superficiais e
profundos, desmaio, estado de choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque
elétrico, mordidas de cobra, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo,
queimaduras. Pediatria: a criança o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação,
doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico: Terminologia cirúrgica,
cirurgias mais comuns. Exercer as atividades de sua área de acordo com a conveniência do
serviço.
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia.
Operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros. Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, aparelhos e instrumentos colocados para
o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsável
pelo mau uso.
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Técnico de segurança do
Trabalho

Monitorar e analisar tecnicamente os levantamentos de avaliações ambientais e propor
recomendações, quando necessário.
Inspecionar e realizar estudos de levantamento de postos de trabalho/ergonomia,
analisando conceitualmente as recomendações, emitindo pareceres técnicos.
Elaborar relatórios técnicos embasados na legislação vigente.
Programar as auditorias preventivas e atender os órgãos oficiais prontamente. Implantar
normas e procedimentos, por meio de estudos dos processos do Consórcio;
Analisar a legislação, sob o ponto de vista técnico, emitir pareceres, inspecionar e relatar
acidentes de trabalho.
Nível Superior

Assistente Social

Cirurgião Dentista

Educador Físico para Saúde

Enfermeiro
40 horas
Enfermeiro
12X36

Programa a ação básica da população atendida nos campos social e médico, através da
análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade de
forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento.
Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos
financeiros e outros, prestando atendimento necessário.
Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas,
alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência,
para possibilitar atendimento dos mesmos.
Examinar os dentes e a cavidade bucal dos usuários, utilizando aparelhos por via direta,
para verificar a presença de cáries e outras afecções.
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos
especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento
a ser ministrado.
Ministrar o tratamento adequado e eficiente aos usuários para solução das afecções
encontradas.
Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a
instalação de focos e infecção.
Executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos
clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas.
Verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados,
utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento.
Orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados,
integrando-se aos programas de Saúde Bucal implementados pelos Municípios
consorciados, inclusive os relativos ao Programa de Saúde da Família.
Zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para
assegurar sua higiene e utilização.
Este profissional planeja, supervisiona e coordena programas de atividades físicas,
esportivas e recreativas dentro do âmbito da saúde. Atua em ações para promoção e
reabilitação da saúde direcionada ao público de diferentes faixas etárias, ou para grupos
com necessidades especiais.
Executar diversas tarefas de enfermagem, tais 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 e
mental dos pacientes.
Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo
curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior
atendimento médico. Coordenar Unidade de Saúde.
Supervisionar a equipe de enfermagem sob sua responsabilidade, treinando, coordenando
e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de
acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento do paciente.
Manter os aparelhos e equipamentos em condições de uso imediato, verificando
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos.
Supervisionar e manter as salas, consultórios e demais dependências em condições de uso
assegurando a higiene e limpeza dentro dos padrões exigidos.
Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para
resolver os problemas encontrados, apresentando soluções através da discussão dos
mesmos.
Efetuar todos os registros de 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.
Elaborar a previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, estabelecendo
escalas de serviços e atribuições diárias da equipe, especificando e controlando materiais
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de
enfermagem.
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