ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2012
ANEXO 2 – DESCRIÇÕES DE CARGOS
Cargos de Nível de Ensino Fundamental
Agente Comunitário de Saúde – Águas Claras
Agente Comunitário de Saúde – Boa Vista
Agente Comunitário de Saúde – Ribeirão Grande do Norte
Agente Comunitário de Saúde – Rio Cerro I e Rio Cerro II
Agente Comunitário de Saúde – Santa Luzia
Efetuar visitas em domicílios periodicamente; acompanhar pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientar a comunidade para promoção e prevenção da saúde; promover educação sanitária e ambiental; participar de campanhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; estabelecer comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; participar de reuniões profissionais. Executar tarefas administrativas.
Motorista de Veículos Leves
Conduzir veículos de passeio, peruas e/ou camionetes, transportando passageiros e/ou cargas diversas
para locais determinados, fazendo ou coordenando o carregamento e descarga de materiais diversos.
Motorista de Veículos Pesados e Ambulância
Transportar, coletar e entregar cargas em geral; conduzir ambulâncias: transportar passageiros e/ou
cargas diversas. Movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, vistoriar cargas, além
de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte (Conforme o Código Brasileiro de Ocupações).
Operador de Máquinas Leves
Operar máquinas leves, trator agrícola, executando serviços de arar a terra, passar rotativa e efetuar outros serviços para o munícipe, cuidar da acoplagem dos implementos , zelando, efetuando manutenção,
providenciando troca de óleo, bem como operar outro tipo de máquina, conforme determinação de seus
superiores.
Operador de Máquinas Pesadas - Carregadeira
Operador de Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica
Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora
Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira
Operar máquinas pesadas, examinando condições de uso da mesma, acionando e manobrando mecanismos a fim de executar serviços de patrolamento de vias públicas, terraplanagem, limpeza e abertura
de ruas, espalhando saibro, seixo, nivelamento de terrenos e demais atividades.
Pedreiro
Executar serviços de construção, manutenção e reformas de muros, pontes, caixa de captação de água
(bocas-de-lobo), calçadas, paredes, colocação de pisos etc, preparando a base, assentando, rejuntando
e fixando materiais, a partir de plantas, croquis ou instruções.
Cargos de Nível de Ensino Médio/Técnico

Auxiliar Administrativo
Executar tarefas administrativas como: recepcionar, organizar e arquivar documentos, elaborar, digitar
relatórios, minutas e/ou memorando, solicitar, conferir, armazenar e controlar material de expediente.
Auxiliar de Odontologia
Recepcionar pacientes nos consultórios; auxiliar os odontólogos e/ou técnicos de higiene bucal no desempenho de suas funções.
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Eletricista de Auto
Realizar a inspeção e revisar as instalações elétricas dos veículos, máquinas leves e pesadas, para detectar causas de falhas no funcionamento, fazendo reparos, consertos, substituições e regulagens, utilizando instrumentos e ferramentas próprias.
Recepcionista
Recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, visitantes; prestar atendimento telefônico;
emitir relatório; elaborar e/ou auxiliar na elaboração de oficios, declarações fornecer informações; marcar
entrevistas ou consultas e receber clientes ou visitantes; averiguar suas necessidades e encaminhar ao
lugar ou pessoa procurados; agendar serviços, observar normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas (Conforme o
Código Brasileiro de Ocupações).
Cargos de Nível de Ensino Superior

Enfermeiro
Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, ambulatórios, postos de saúde, em domicílio,
realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenar e aud itar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade em todas as fases do desenvolvimento humano.
Médico - Clínico Geral
Prestar assistência integral e realizar avaliação clínica em pacientes, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promoção e proteção da saúde e o bem estar do paciente.
Médico Especialista - Angiologista
Médico Especialista - Cardiopediatra
Médico Especialista - Ginecologista
Médico Especialista - Neurologista
Médico Especialista - Pediatra
Prestar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos em todas as fases do desenvolvimento humano, dentro de sua especialidade. Atuar em atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento, pesquisa e execução de procedimentos e programas ligados à área da medicina e saúde pública.
Realizar consultas e exames médicos em pacientes, que se apresentam nos ambulatórios da secretaria
municipal de saúde e instituições educacionais, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos e/ou
tratamentos adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente.
Médico do Trabalho
Realizar avaliação clinica, (admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e outros) de todos os funcionários, prestar quando possível, o primeiro atendimento em casos de urgência de acidentes de trabalho, elaborar e executar programas de proteção à saúde dos trabalhadores, participar de campanhas de
prevenção aos acidentes de trabalho, definir os exames complementares solicitados, conforme as NR's.
Odontólogo
Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais
e canais, cirurgias bucomaxilofaciais. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento. Realizar
auditorias e perícias odontológicas, administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Desenvolver pesquisas na prática odontológica e integrar comissões de normatização do exercício da profissão (Conforme o Código Brasileiro de Ocupações).
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