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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

Nível Fundamental 

Ajudante Geral 

Executar trabalhos de limpeza interna e externa e conservação em geral.  

Executar serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os 

materiais e instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas. 

Nível Médio 

Técnico de Enfermagem 

12X36 

 

Executar assistência aos pacientes na Atenção Básica, Especializada e Unidade Móvel Pré-

Hospitalar.  
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. 

Técnico em Farmácia 

 

Receber, triar, armazenar e dispensar medicamentos. Orientar os usuários, esclarecendo 

quanto à utilização de determinado medicamento, conferindo e aviando receitas. Auxiliar 
no preparo de produtos e no controle e manutenção de equipamentos e materiais. 

Cadastrar informações e dados; Realizar consultas junto aos sistemas informatizados de 
farmácia e do almoxarifado; Executar trabalhos de digitação atinentes às atividades da 

seção; Usar conhecimento em bioética, bio-segurança, fundamentos de saúde, 

fundamentos de segurança do trabalho, anatomia, farmacologia e farmacotécnica, também 
deverá se familiarizar com técnicas de controle de qualidade, atendimento ao público, 

legislação da área e outros conhecimentos necessários para uma atuação competente 

 

Nível Superior 

Assistente Social 

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.  

Educador Físico para Saúde  

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. 

Farmacêutico  

Desenvolver a manipulação, a produção e o controle de qualidade de medicamentos e 
cosméticos com indicação terapêutica.  

Realizar a obtenção e o controle de qualidade de insumos farmacêuticos;  

Executar e fiscalizar o armazenamento e estocagem de medicamentos e demais produtos 
farmacêuticos;  

Realizar a fiscalização de empresas, profissionais, métodos e processos ligados à área 
farmacêutica;  

Realizar perícias em atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou 

de natureza farmacêutica; 

Psicólogo 

Realizar atendimento ambulatorial psicológico da população atendida pelo por meio de 
trabalho: individual, em grupo e na observação das atividades no cotidiano da entidade.  

Proceder às visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias (interconsultas), para 

avaliação, suporte psicológico e emissão de pareceres, em atendimento às solicitações de 
outras clínicas.  

Realizar atendimento e orientação às famílias dos usuários.  
Confeccionar relatórios de acompanhamento da evolução dos casos.  

Participar dos estudos de casos junto à equipe interdisciplinar. Realizar, se necessário, 

visitas domiciliares às famílias da população atendida.  
Fornecer orientação psicológica e definir estratégias de encaminhamento aos pacientes que 

apresentarem necessidades de atendimento específico.  

Ministrar aulas em cursos voltados a médicos, enfermeiros, agentes comunitários, 
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auxiliares de enfermagem, etc., visando capacitar os profissionais no trabalho da 
população atendida.  

Trabalhar de forma integrada junto à equipe interdisciplinar.  

Participar de fóruns, seminários e reuniões externas, representando a entidade, com o 
objetivo de trocar experiências e manter-se atualizado (a) com relação aos temas 

decorrentes do trabalho desenvolvido.  

Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. 

Terapeuta Ocupacional 

Prestar atendimento de terapia ocupacional em indivíduos com vistas ao tratamento, 
desenvolvimento e reabilitação.  

Atender indivíduos portadores de dificuldades físicas e/ou psicossociais, utilizando técnicas 
e procedimentos específicos de terapia ocupacional, para obter a recuperação e integração 

social do indivíduo.  

Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis.  
Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Planejar, 

coordenar, supervisionar, auditar, avaliar e executar planos, programas e projetos na área 

de atuação profissional.  
Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, 

processar e atualizar dados.  
Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores.  

Avaliar as condições, deficiências e capacidades de adolescentes, definindo as intervenções 

necessárias.  
Preparar programas ocupacionais, voltados ao desenvolvimento das capacidades de 

adolescentes.  
Realizar avaliações vocacionais, diagnósticos da capacidade funcional, levantamentos de 

interesses e habilidades de adolescentes.  

Planejar, desenvolver e orientar atividades laborativas, recreativas, artesanais, artísticas e 
outras com fins terapêuticos.  

Participar de equipe multiprofissional com vistas ao atendimento integral de adolescentes e 

seus familiares, elaborando planos de intervenção para o desenvolvimento da ação sócio-
educativa personalizada junto aos adolescentes. 

 


