PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA/SP
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
1.01 – AUXILIAR DE LIMPEZA DA SAÚDE
Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de mantê-lo em condições de
asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo
com as determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos; Preparar e
servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais
utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com
seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado
o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa
aparência; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do
estabelecimento de saúde bem como exercer outras atividades correlatas determinadas pelo seu superior imediato
ou gestor municipal, quando necessário, em fiel observância a legislação municipal, estadual e federal referente a
execução das atribuições do referido cargo.
2.01 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Executar ações e procedimentos técnico-operacionais, Executar ações e procedimentos técnicos específicos,
complementares e compartilhados no sentido da proteção, prevenção e controle de doenças e de agravos e riscos
relacionados a produtos, ambientes, serviços de saúde e outros serviços de interesse da saúde; Desenvolver ações
de coleta e qualificação da informação; Identificar e informar a ocorrência de agravos de notificação compulsória,
eventos adversos e queixa técnica; Aplicar oportuna e pertinentemente a legislação sanitária para fins de cadastro,
monitoramento e fiscalização de produtos, serviços de saúde, ambientes (incluindo o de trabalho) e outros de
interesse da saúde; Mapear e referenciar geograficamente agravos, fatores de risco e outras informações relevantes
para a saúde humana; Analisar situação de saúde e elaborar plano operacional para o desenvolvimento do trabalho;
Monitorar, no meio ambiente, fatores não biológicos de risco para saúde humana relacionados à qualidade da água,
solo e ar (ambientes coletivos fechados); Monitorar a qualidade da água para consumo humano em nível local;
Monitorar a presença de contaminantes ambientais que interferem na saúde humana em nível local; Controlar
reservatórios animais de doenças, vetores, animais peçonhentos e artrópodes de importância sanitária; Atuar em
situações de surtos de DTAs, zoonoses, arboviroses, ectoparasitoses, articulando fluxos, dinâmica e atribuições dos
serviços de vigilância sanitária e epidemiológica; Monitorar, no meio ambiente, a presença de vetores, animais
peçonhentos e outros de importância sanitária; Atuar na vigilância e no controle de doenças e agravos transmissíveis
e não transmissíveis; Aplicar protocolos referentes à busca ativa de agravos, doenças, eventos adversos e queixa
técnica; Monitorar a ocorrência de zoonoses em populações animais de interesse para a saúde humana, silvestres,
sinantrópicos e reservatórios animais de doenças; Articular população, trabalhadores e serviços da saúde e de
outras áreas do território de referência para programar ações e intervenções intersetoriais voltadas para a promoção
da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; Programar e organizar treinamentos e eventos para
a qualificação da equipe de trabalho. Orientar pessoas, grupos, setores de prestação de serviços e de produção
quanto a ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. Executar ações de
educação para a saúde e mobilização social associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação, à proteção
e utilização dos bens e recursos ambientais, incluindo os relacionados ao trabalho. Criar e construir meios de
informação e de comunicação para a população do território de referência. Usar técnicas de negociação e
abordagem de pessoas, organizações e grupos. Integrar equipes de planejamento e programação de ações de
proteção e promoção à saúde de grupos referidas ao ambiente e à segurança do trabalho. Controle de Doenças
Transmitidas por Aedes aegypti; Identifica e elimina criadouros do Aedes aegypti por meio de controle mecânico
(remoção, destruição ou vedação de objetos e depósitos) e controle químico, quando indicado, com uso de larvicidas
e desinfetantes domissanitários; Aplica nebulização térmica e espacial a ultra-baixo-volume (UBV) e borrifação
intradomiciliar de efeito residual como medida de controle de vetores; Desenvolve com a comunidade local o manejo
ambiental simples domiciliar como medida estratégica para o controle de vetores. Desenvolve mapeamento de áreas
de risco por meio de georreferenciamento para monitoramento e planejamento de estratégias de intervenção;
fiscaliza e monitora principais áreas de risco e pontos estratégicos (borracharias, ferros-velhos, floriculturas,
etc.).Realiza pesquisa entomológica para monitoramento do vetor e resultados de indicadores entomológicos e
dados bioestatísticos para avaliação das estratégias de intervenção; Informa a população dos sinais e sintomas das
doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e da importância do atendimento médico em casos suspeitos; Notifica os
casos suspeitos ou confirmados das doenças e encaminha, quando indicado, para a unidade de saúde de referência
pessoas com sinais e sintomas de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Controle de Esquistossomose;
Identifica locais e coleções hídricas com presença de moluscos de importância epidemiológica e auxilia em tarefas
de mapeamento de áreas de risco com ajuda de softwares específicos, GPS e SIG para planejamento de estratégias
de intervenção e pesquisas malacológicas; Desenvolve com a comunidade local o manejo ambiental simples
domiciliar como medida estratégica para o controle de vetores. Aplica o controle físico ou químico, quando indicado,
para o controle de moluscos de importância epidemiológica, com finalidade de controlar as principais doenças
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endêmicas regionais, tais como a esquistossomose mansônica, fasciolose e angiostrongilose abdominal, seguindo
critérios e normas técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde; Informa a população dos sinais e sintomas da
esquistossomose e da importância do atendimento médico em casos suspeitos; Notifica os casos suspeitos ou
confirmados da doença e encaminha, quando indicado, para a unidade de saúde de referência pessoas acometidas
por esquistossomose; Controle de Raiva Humana e Leishmaniose; Realiza campanhas de vacinação anti-rábica de
cães e gatos para o controle da raiva humana; Orienta a população da importância da Guarda Responsável de
Animais Domésticos como medida de prevenção e controle de raiva humana e doenças relacionadas à animais
domésticos reservatórios; Promove campanhas com a população para o Controle de Natalidade de Cães e Gatos
por meio de esterilização cirúrgica (castração); Realiza campanhas contra a leishmaniose, informando a população
dos perigos da doença e das medidas de controle do vetor, através do manejo ambiental simples domiciliar; Aplica
borrifação intradomiciliar de efeito residual, quando indicado, como medida de controle de vetores; Realiza pesquisa
entomológica para identificação e monitoramento de flebotomíneos de importância epidemiológica e resultados de
indicadores entomológicos e dados bioestatísticos para avaliação das estratégias de intervenção; Informa a
população dos sinais e sintomas da leishmaniose e da importância do atendimento médico em casos suspeitos;
Notifica os casos suspeitos ou confirmados da doença e encaminha, quando indicado, para a unidade de saúde de
referência pessoas acometidas por leishmaniose; Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos - Identifica
animais peçonhentos de importância epidemiológica e orienta a população da importância do saneamento domiciliar
e do manejo ambiental simples como principais medidas de prevenção de acidentes por animais peçonhentos;
Notifica os casos confirmados de acidentes por animais peçonhentos e encaminha, quando indicado, para a unidade
de saúde de referência pessoas acidentadas por animais peçonhentos de importância epidemiológica, tais como:
ofidismo - acidentes por serpentes venenosas; escorpionismo - acidentes por escorpiões; araneismo - acidentes por
aranhas das espécies endêmicas regionais como Loxosceles gaucho (aranha marrom), Latrodectus curacaviensis
(viúva-negra, flamenguinha), Phoneutria nigriventer(aranha armadeira) e Lycosa erythrognatha (aranha-de-grama);
himenópteros - acidentes por abelhas, vespas e formigas; celentrados - acidentes por anêmonas, corais e caravelas;
ictismo - acidentes por peixes marinhos ou fluviais, seja por contato (acantotóxico) ou por ingestão (sarcotóxico) de
espécies que produzem toxinas; entre outros - Vigilância e Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
e Contaminantes Ambientais; Identifica, coleta e analisa amostras de materiais e dados epidemiológicos referentes
à contaminantes ambientais que interferem na saúde humana, bem como exercer outras atividades correlatas
determinadas pelo seu superior imediato ou gestor municipal, quando necessário, em fiel observância a legislação
municipal, estadual e federal referente a execução das atribuições do referido cargo. Realizar cadastramento e
atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e controle
de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e levantamento de índice amostral tecnicamente
indicado; Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o
reconhecimento geográfico de seu território; Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação
específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor municipal; Alimentar e garantir a qualidade do
registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente; (sistema de
informação federal, sistema de informação estadual e sistema de informação municipal); Seguir atribuições disposta
na Política Nacional de Atenção Básica.
2.02 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e
esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; Auxiliar e instrumentar
os profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de
Atenção Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Aplicar medidas de
biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
Processar filme radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso
odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos; Participar da realização de levantamentos
e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Alimentar e garantir a qualidade do registro das
atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente; (Preenchimento de
Prontuário eletrônico); Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; Realizar
outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo gestor local; Seguir atribuições
disposta na Política Nacional de Atenção Básica.
2.03 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, entre outros); Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de
medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre
outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação; Exercer outras
atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; Exercer outras atribuições que lhes sejam
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atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do
Distrito Federal; Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção
Básica, conforme normativa vigente; (sistema de informação federal, sistema de informação estadual e sistema de
informação municipal); Seguir atribuições disposta na Política Nacional de Atenção Básica.
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL
Planeja, controla e executa tarefas relativas à prestação de serviços de âmbito social a indivíduos, famílias e grupos
comunitários, em tratamento de saúde física ou mental; orienta ou realiza ações adequadas na busca de solução
dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação; faz análise das causas de desajustamentos
sociais para estabelecer planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento social;
assessora grupos comunitários na sua formação e na definição de suas reivindicações junto ao poder público,
visando a organização da comunidade; desenvolve programas, projetos e/ou atividades que visem prevenir a
marginalização de grupos ou indivíduos; integra recursos da comunidade e de outras Secretarias Municipais;
interpreta dados coletados em pesquisas socioeconômico e habitacional; faz treinamento de pessoal; colabora em
campanhas e certames de caráter assistencial; utiliza computador em nível de usuário. Executa trabalho de
assistência social através de triagens, pesquisas, acompanhamento de pessoas e visitas; programa a ação básica
de uma comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e as carências
socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade em estudo, de forma que orienta e promove seu desenvolvimento;
organiza programas de serviço sociais, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, assistência e saúde;
atende às pessoas, orientando ou encaminhando adequadamente a outros serviços públicos municipais; efetua
triagem nos casos de atendimento às diversas solicitações como: pedido de ambulância e remédios, recursos
financeiros, gêneros alimentícios, solicitações de materiais e outros; elabora relatórios de encaminhamento e
atendimento; emite pareceres e informes técnicos quando necessários e solicitados; acompanha os trabalhos
referentes á habitação popular; acompanha casos especiais com problemas de Saúde, relacionamento familiar,
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar
atendimento aos mesmos; bem como exercer outras atividades correlatas determinadas pelo seu superior imediato
ou gestor municipal, quando necessário, em fiel observância a legislação municipal, estadual e federal referente a
execução das atribuições do referido cargo.
3.02 – DENTISTA
Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a
grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com
resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições
legais da profissão; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal no território; Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal,
incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases
clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando
aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; Realizar supervisão do técnico em saúde bucal
(TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em
conjunto com os outros membros da equipe; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as
pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; Realizar outras ações
e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo gestor local; Alimentar e garantir a qualidade do
registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente; (Preenchimento
de Prontuário eletrônico).Realizar serviço de Endodontia quando necessário; Exercer outras atribuições que sejam
de responsabilidade na sua área de atuação. Seguir atribuições disposta na Política Nacional de Atenção Básica.
3.03 – ENFERMEIRO PADRÃO
Organizar e orientar os serviços de enfermagem nas Unidades de Saúde e no apoio às visitas domiciliares previstas
no plano de ação do Programa de Saúde da Família; Executar ações de assistência básica de vigilância em saúde
nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso; Realizar visitas domiciliares
com a finalidade de monitorar a situação de saúde das famílias; Desenvolver ações para a capacitação dos Agentes
Comunitários de Saúde com o objetivo de melhorar o desempenho e a atuação junto ao serviço de saúde em
atendimento às estratégias do Programa de Saúde da Família; Atuar conforme as normas e programas de higiene
e assepsia com o objetivo de prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar e as doenças; Participar
junto à comunidade dos programas informativos sobre higiene, segurança do trabalho, prevenção de acidentes e
de doenças; Participar da elaboração e da operacionalização do sistema de referência e contra referência do
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Propor medidas para assegurar o cumprimento da legislação,
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das diretrizes e das normas dos órgãos relacionadas ao seu campo de atuação; Elaborar, orientar e executar
programas e projetos, propor e compatibilizar diretrizes e metas e estabelecer mecanismos de monitoramento e
avaliação ligados à sua horas em área de competência; Atuar na execução de ações de assistência básica e registro
vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao
idoso; Oportunizar os contatos mantidos com cidadãos sadios ou doentes com o objetivo de promover a saúde e
abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente
torne-se mais saudável; Discutir de forma permanente junto à sua equipe de trabalho e comunidade, o conceito de
cidadania e enfatizar os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; Realizar cuidados diretos de
enfermagem nas urgências e emergências clínicas e monitorar e indicar a continuidade da assistência prestada;
Realizar consulta de enfermagem, estabelecer diagnóstico, solicitar exames complementares e
prescrever/transcrever medicações conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e/ou
da Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com as disposições legais; Organizar e coordenar a criação de
grupos de patologias específicas; Participar de bancas examinadoras nos concursos para provimento de cargo ou
contratação de enfermeiro e/ou pessoal técnico e auxiliar de enfermagem; Organizar, orientar e avaliar a atuação
da sua equipe e emitir relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; Participar do processo de
programação, planejamento; Execução e avaliação das ações e da organização do processo de trabalho em
atendimento às estratégias do Programa de Saúde da Família; Participar do planejamento e contribuir com
sugestões nas atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde por outros Profissionais da Saúde, Estagiários e
Voluntários, em conformidade com a legislação e normas do conselho de classe.
3.04 – FARMACÊUTICO
Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Podem produzir esses produtos
e serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e serviços
farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. Desenvolvem produtos e
serviços farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuam na regulação e fiscalização
de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas,
biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.
3.05 – FISIOTERAPEUTA
Compreende as tarefas de atendimento à indivíduos com meningite, encefalites, doenças reumáticas, paralisias,
sequelas de acidentes, vasculares e cerebrais e outros, empregando ginásticas conetivas, cinesioterapia,
eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação
muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; avalia e reavalia o estado
de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de
movimentação, de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados; atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para
possibilitar a movimentação ativa e dependente dos mesmos; ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos
pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, ensina exercícios tísicos de preparação e
condicionamento pré e pós parto; controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e
tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos bem como exercer outras atividades correlatas
determinadas pelo seu superior imediato ou gestor municipal, quando necessário, em fiel observância a legislação
municipal, estadual e federal referente a execução das atribuições do referido cargo.
Realizar matriciamento com as equipes de atenção básica e utilizar o prontuário eletrônico disponibilizado pelo
gestor municipal.
3.06 – FONOAUDIÓLOGO
Compreende as tarefas que se destinam a realizar diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de problemas
de voz, fala, linguagem, audição, escrita e leitura; avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos,
de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou
terapêutico; orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em
sessões terapêuticas, visando a sua reabilitação; orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos
de assuntos de fonoaudiologia a fim de possibilitar subsídios a mesma; controla e testa periodicamente a capacidade
auditiva dos servidores, principalmente dos que trabalham em locais onde se verifica muito ruído: aplica testes
audiométricos para pesquisar problemas auditivos, determinara localização de lesão auditiva e suas consequências
na voz, fala e linguagem do indivíduo; orienta os professores sobre o comportamento verbal das crianças
principalmente com relação a voz; atende e orienta os pais, sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação
detectados nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para
possibilitar a reeducação e a reabilitação dos mesmos; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas
pelo superior imediato.
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3.07 – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA
Examina o paciente, faz a anamnese, exame clínico e obstétrico; requisita teste de laboratório, para diagnosticar a
gravidez; requisita exames de sangue, fezes e urina, analisa resultados para prevenir e/ou tratar enfermidades que
ponham em risco a vida da gestante, controla a evolução da gravidez realizando exames periódicos, acompanha a
evolução do trabalho do parto, verifica á dilatação do colo do útero e condições do canal de parto; indica o tipo de
parto, atentando para as condições do pré-natal ou do penado de lesto; assiste a parturiente no parto normal,
cirúrgico ou cesariano, fazendo-se necessário, episiotomia, aplicando fórceps ou cesárea para preservar a vida da
mãe e do filho, controla o puerpério imeditado e mediato, verifica com a enfermeira a eliminação de lóquios, a
amamentação para prevenir ou tratar infecções ou qualquer intercorrência; realiza o exame pós-natal, fazendo o
exame clínico e ginecológico, avaliando a recuperação do organismo materno, pode também prestar os primeiros
cuidados ao recém-nascido, participar de programas ou projetos de saúde pública ligado a saúde materna; bem
como exercer outras atividades correlatas determinadas pelo seu superior imediato ou gestor municipal, quando
necessário, em fiel observância a legislação municipal, estadual e federal referente a execução das atribuições do
referido cargo. Realizar matriciamento com as equipes de atenção básica e utilizar o prontuário eletrônico
disponibilizado pelo gestor municipal.
3.08 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Realizar avaliação clínica; Prescrever
medicações pertinentes ao quadro apresentado; Classificar e definir a conduta de acordo com a gravidade do caso;
Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; Acolher pacientes com queixa de
Síndrome Gripal; Identificar sintomas sugestivos de COVID, ou direcionando para outros diagnósticos; Realizar
atendimento no domicílio, quando necessário; Fornecer atestado médico para pacientes e contatos, conforme
protocolo; Registrar atendimento em prontuário eletrônico (e físico, quando necessário); Assumir responsabilidades
sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; Respeitar a ética médica.

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2021 - Saúde

Prefeitura de Tapiratiba/SP - Página 5

