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Anexo 2 – Atribuições dos Cargos

Cargos de Nível Médio:
Atendente de Unidade de Saúde
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre questões relacionadas ao serviço interno do
órgão, bem como prestar serviços auxiliares na área administrativa da Unidade de Saúde visando dar
sequência às atividades da Unidade; Executar serviços internos e externos de entrega de documentos e
mensagens; Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por telefone, por
rede de computadores ou assemelhados, visando contribuir com o fluxo da comunicação dentro da
secretaria; Recepcionar os usuários e visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões,
para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores
procurados; Executar registros, controle, digitação, arquivo de todo e qualquer serviço de caráter
administrativo, visando manter um histórico do mesmo, bem como preencher formulários, fichas, cartões e
transcrever atos oficiais; Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo,
confidencialidade e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos; Zelar pela
continuidade das atividades da Unidade, providenciando material de expediente; Auxiliar a coordenação no
que couber; Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério
de seu superior imediato.
Técnico em Enfermagem
Prestar trabalho de prevenção, assistência e reabilitação, inerentes à função, usuário, família e comunidade,
segundo os princípios do SUS, através de programas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
com a finalidade de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população; Realizar atividades
administrativas, escrevendo relatórios, preenchendo boletins e fechamento de produtividade, visando
melhor organização e desempenho do serviço; Prestar assistência integral ao usuário, família e comunidade,
de acordo com suas competências, realizando procedimentos técnicos de enfermagem, visitas domiciliares,
ações educativas, cuidados de higiene e conforto, visando atender necessidades do usuário; Planejar,
supervisionar e executar em conjunto com a equipe, ações de enfermagem, participando de campanhas de
vacinas, de ações de bloqueios em epidemiologias, atividades educativas e de prevenção, implementando
atitudes de saúde na população; Auxiliar nas capacitações da equipe de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, quando integrante do PSF, organizando, pesquisando e ministrando temas
referentes a sua área, contribuindo com a qualificação da equipe; Executar ações de urgência e emergência,
atendimentos especializados, intervindo em unidades de referência para pronto atendimento, visando
preservar a vida do paciente; Efetuar controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis,
realizando e orientando cuidados de enfermagem ao paciente, visando promover as melhores condições
para o restabelecimento deste; Participar de atividades educativas coletivas e individuais, visando socializar
conhecimentos e informações de saúde a comunidade; Realizar visita domiciliar a pacientes e famílias,
visando atender suas necessidades; Participar de reuniões internas e externas, fazendo-se presente e
participando ativamente, atualizando-se e contribuindo com o crescimento da profissão; Contribuir com a
prevenção e controle de infecção no ambiente de trabalho, cuidando e supervisionando a limpeza dos
equipamentos e ambientes das unidades de saúde, garantindo assistência de qualidade e isenção de riscos
ao usuário; Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações sobre
consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de programas
de educação em saúde; Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo,
confidencialidade e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos; Executar
outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior imediato.
Técnico em Higiene Dental
Executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública direta, indireta,
entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais
de Odontologia, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população; Promover a
saúde bucal, realizando sob supervisão do Cirurgião Dentista, procedimentos odontológicos básicos, tais
como limpeza, remoção de substâncias, polimentos, aplicação de flúor, remoção de suturas, radiografias e
outros; Colaborar com o bem-estar dos usuários, preparando-os para consultas e cirurgias, posicionandoos de forma correta, bem como realizando a assepsia da região bucal com substâncias apropriadas; Prevenir
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riscos de contaminação, realizando a assepsia do local e da bandeja instrumental, limpando e esterilizando
os mesmos, a fim de garantir a ordem para os próximos atendimentos; Desenvolver ações de orientação e
educação em saúde bucal, individual e coletiva, visando à disseminação do conhecimento dos métodos de
cuidados e prevenção em higiene e saúde bucal, como escovação, uso de flúor, entre outros; Auxiliar o
cirurgião dentista nos atendimentos, dispondo os instrumentos odontológicos, bem como entregando as
peças em mãos, na medida e que estas forem solicitadas pelo mesmo; Realizar a leitura e interpretação da
prescrição de exames, tabelas e protocolos radiológicos em odontologia; Propiciar a plena atenção prestada
aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde sempre que necessário; Manipular, sob
supervisão do cirurgião dentista, substâncias restauradoras, gesso, e outras substâncias de uso
odontológico; Zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais odontológicos,
bem como observar sua correta utilização; Manter o estoque de medicamentos, observando quantidades e
prazos de validade; Preparar informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre que solicitado;
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e respeito
ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos; Executar outras atribuições, correlatas às
acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu superior imediato.
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