
Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E I No 2.745/93

11 CRIA CARGOS NO QUADRO DE PROVIMENTO
EFETIVQ PREVISTO NO ARTIBO 3o DA LEI
MUNICIPAL No 2.279/90."

FERULIG TEDE8C0 NETTO,. Prefeito
Municipal cie Santo António da
Patrulha,, no uso das atribuições,
que lhe a-SCo conferidas por L..e:i.,.

FAÇO SABER., que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Leis

Artigo. ig_ •••• Ficam criados e incluidos no " Quadro geral de cargos de
provimentos Efetivo" previsto no atigo 3o da Lei 2,, 279/90..
(Plano de CArr^lra dos Servidores Públicos ) os cargos abaixo
relacionados,, com o respectivo padrã'o de vencimentoss

DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA
FUNCIONAL
•••• Assistente Social
•••• Auxiliar de Consultório Dentário
•••• Auxiliar cie Enfermagem
•••• Auxiliar de Laboratório
•••• Auxiliar de Prótese
- C:i.rurgiSfo Dentista
•••• Enfermeiro
•••• Farmacêutico Bioquímico
•••• Fi si o terapeuta
•••• Fonoaitd iòloqo
•••• Médico Clinico Geral
•••• Svlédico Geral Comunitário .
•••• Médico Ginecologista e Obstetra
•- Médico Pediatra
•- Médico Psiquiatra
•••• Médico Veterinário
-• Nutricionista
•- Protético
•- Psicólogo
•••• Terapeuta Ocupacional
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

aráqrafo . o Ficam incluídos nos anexo;;;, cia Lei Municipal 2M279/909

as atribuições dos cargos criador no Caput deste
artigo,, anexas à presente Lei,,

Artigo. 2 Q •••• 0 Secretário de Saúde poderá solicitar ao Sr, Prefeito
Municipal que convoque os servidores ocupantes dos cargos
de Médico Pediatra,, Ginecologista,, Gbstetra,, Clinico Geral f
Psiquiatraji Veterinário,, Dentista e Fonoaudiólogo para cumprirem carga
horária semana.!, suplementar de d©z noras,, pelo praxo máximo de um ano.,
prorrogável por mais seis meses para,, iustifi cadamen te., atender as
necessidades da administração,, nos casos a seguir relacionados::

!•••• Substi tui çSo
II— Exercício de chefia ou supervisão de serviços de

sattde,,
III- Necessidade de atendimento de clientela,, comprovada

através de relatório de atendimento»

F"a ráq rafo Io A convocação de que trata este artigo deverá ser
expressa e com a concordância do servidor e só
poderá ser renovada anos decorridos seis meses de

Paráqrafo 2o O servidor que estiver cumprindo carga horária
suplementar receberá seu vencimento básico e uma
parcela autónoma que corresponderá a 'òO'X, de seu
vencimento básico,,

Parágrafo 3o •••• A convocação poderá ser revogada a qualquer tempo no
interesse áa admi ni strac;:ã'o,, n<Ko acarretando sua
revoqaçá'o ou término em justo motivo para alegaçáo
pelo servidor,, de reciuçfo salarial,,

Artigo 3ç^ — Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em
vigor sia data de sua publicaçô'o«

GABINETE DG PREFEITO MUNICIPAL., 30 DE DEZEMBRO de 1993,,

FERULK) TEDE$CO NETTO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SENIQUESE

PAi.if.Jfi RuBERTCS /"EflRyl 1 RA nIGL1AVACCA
í e c r e t á r i o / de AdministraçcCo
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: ASSISTENTE SOCIAL

Padrão de Vencimentos 23

ATRIBUIÇÕES:

«O !:>!?M£iZÍ.Z:ÊS± Sjj;rtéti.caj. planejar & executar programas ou
a tiv.idades do campo do serviço social 5 selecionar candidatos a amparo
pelo serviço de assistência;;

i::') l}.M3.i~£ÀSiMã ííQií.l.lÍÍ.£.âl. r&A.l±zx.r ou orientar estudos e
pesquisas no campo do serviço social;; preparar programas de trabalho
referentes ao serviço social;; realizar e interpretar pesquisas
sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação
profissional;; encaminhar clientes a dispensários e hospitais
acompanhando o tratamento e a recupera çâ'0 dos mesmos,, assistindo aos
faíiíiliares;; planejar e promover inquéritos sobre a situaçâTo social de
escolares e suas famílias;; fazer triagem dos casos apresentados para
estudo, prestando orientação com vistas á solução adequada do
problema; estudar' os antecedentes da famí 1 i a;; orientar a solução
sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios
do Munic:£ piov, selecionar candidatos a ampares pelos serviços de
assistência á velhice,, a infância9 abandonadas., a cegos,, etc... fazer
levantamentos sócio—económicos com vistas a planejamento habitacional,,
nas comunidades;; pesquisar problemas relacionados com o trabalho;;
supervisionar e manter registro dos casos Investigados;; prestar
serviços em creches,, centros de cuidados diurnos e noturnos,, de
oportunidades e sociaisíi prestar assessoramento:; participar no
desenvolvimento de pesquisas médico—sociais e interpretar,, junto a
equipe mui ti profissional ,< a situação social do doente e de sua
família; responsabilizar—©© por equipes auxiliares necessárias a
execuçcfo cie a t:i.v idades próprias do cargo; executar tarefas afins;;
inclusive as editadas no respectivo regulamento cia p'rofissa"a«

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a ) íiiííí.̂â.lJL carga horária semanal de 40 horas,.

i;í-•' liiiiiLfiíid.i.aljl.. o exercício do cargo poderá exigir a prestaça'0
de serviço a noite,, sábados, dominei os e feriados;; sujeite? a trabalho
externo,, desabrigado,, bem como o uso de uniforme e equipamento de
proteçtío individual fornecidos pelo município e atendimento ao
púhli co.

REQUISITOS PARA PROVIMENTOS

a^ iyia.íiejL 18 anos completos;;

':J) JLQ.KÍJLQAKSÍIQLB.. habi 1 i taça'o legal para o exercitei o cia
profissão de Assistente Social;;

c") Q.y..t.r..Ql?js. Conforme instruções reguladoras no Edital cie
Concurso., À

^nh
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Padrão de Vencimento: 08

ATRIBUIÇÕES

Sintéticas executar tarefas auxiliares no
tratamen to odon tolòq i eo ;j

t'1) S.§Jicil!kS.â'<!;'. ÇiQ.àl.lí.l..c.fSl. xnstrumen tar o Cirurgião -Dentista;
manipular substâncias restauradoras;; auxiliar no atendimento ao
paciente; revelar e montar radiografias intra--orais; confeccionar
modelos em gesso; seleeionar moldeiras;; promover isolamento relativo;;
orientar o paciente sobre higiene oral; realizar bochecheis com flúor
em alunos cie estabelecimentos de ensino e creches;; realizar aplicaçõ"es
tópicas de flúor;; auxiliar na remoção de inclutos e tártaros; controlar
o movimento de pacientas,, bem como prepara-los para o tratamento
odontológico; marcar consultas; organizar e manter em ordem o arquivo
e fichários especificos; fornecer dados para levantamentos
estatísticos;; executar' tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHOS

a) Be.ral ;; carga horária semanal de 40 horas,,

*"} > ii.ilkKSili.â.-k.L ° exerci cio do cargo poderá exigir a prestação
de serviço a noite, sábados,, domingos e feriados; sujeito a trabalho
externo., desabrigado., bem como ao uso de uniformo? e equipamento cie
proteçcío individual fornecidos peles município e atendimento ao
público,.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a i í̂ LâítÊíJL1 í& anos completos;;

^) .X..QJi.Í.Í'M£MQ.iL 'M2 grau completo;

c ) Q.tLLr..9Ji.?.. Conforme ins t ruções reguladoras no E d i t a l cie
Cor'i curso „
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: AUXILIAR DE ENFERMABEM

Padrão de vencimentos 10

ATRIBUIÇÕES:

a ) I?ívíí;i<vi'":l-íxjií.9. íàÀíi..%.Ê.%2-S:.iiS.x.. E x e r c e r a t i v i d a d e s de? n i v e l
de natureza repetitiva,, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem;,
sob supervisSoj bem como a participação em nivel de execuçSo simples
em processo de tratamento.,

í;)) Descri ca"o Analítica:; Executar as a ti vidades auxiliares de
nivel médio,, atribuídas à equipe cie enfermagem., cabendo-lhes executar
açffes de tratamento simples,, preparar o paciente para consultas,,
exames e tratamentos:; observar,, reconhecer e descrever sinais e
sintomas., ao nivel de sua qu a 1 :i. f:i. CA çíío:; executar tratamentos
especificamente prescritos ou de rotina,, além de outras a ti vidades de
enfermagem,, tais cornos ministrar medicamentos por- V±Í;\ oral e
parenteral., realizar controle hídrico,, fazer curativos,, aplicar
ox iqerio terapia ,, nebul i zaçâo,, en teroci isma ,, enema e calor ou frio,,
executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas:;
participar n<;>. prevençã'o e controle cie doenças transmissíveis em
geral:; realizar testes e proceder' à sua leitura,, para subsidio de
diagnóstico!; colher material para exames laboratoriais:; executar
atividades de desif ecçã"'o e esterilização:: prestar cuidados cie higiene
e conforto ao paciente e zelar' por sua segurança,, inclusive alimentá-
lo ou auxiliá-lo a alimentar—se;i zelar peia limpeza e ordem cio
material, cie equipamentos e de dependências cie unidades cie saúde;;
integrar a equipe cie saúde:; participar de atividades cie eciucaçSío de
saúde,, inclusive., orientar os pacientes na pós—cônsul ta quanto ao
cumprimento das prescri çô"es de enfermagem e médicas;; realizar visitas
domiciliares;; auxiliar o enfermeiro na execuçSo dos programas cie
educação para a saúde;; executar atividades cie apoio como lavagem e
preparo do material para esteri 1 i zaça:'o,, recebimento,, conferência e
arranjo cia roupa vinda cia lavanderia,, auxiliar na distribuição cie
alimentos e dietas;: participar de levantamentos epiciemi ològi cos e
executar tarefas afins,, inclusive as editadas no respectivo
regulamento cia prof:i.sscto,.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a •' Geral..::., (larga horária semanal cie 40 horas»

b) !;L»}JHí"L£LibLiL 0 exercício do cargo poderá exigir- a prestação
cie serviços à noite,, sábados,, domingos e feriados;; sujeito a plantões,,
t rabi no externo,, desabrigado, atendi mentes ao público,, bem como ao uses
cie uniforme e equipamentos cie proteçâ"o individual fornecidos pelo
mau i Í::Í PIO,,
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REQUISITOS DE PROVIMENTO?

íVt) I.íitâ£te..s ' ' ^ anos completosg

'"') LQ.Ss.t.O:lS.4S:LK.. -'-P Grau completo e C e r t i f i c a d o cie A u x i l i a r cie
Enfermagem reg is t rado no Conselho Regional cie Enfermagem$

(::) Q.l:í..t.i:''.9.5!L:L. Con"fórme instruçQes reguladoras no E d i t a l de
L-on curso..

4 .^
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: AUXILIAR DE LABORATÓRIO

ParirSo de Vencimento: 08

ATRIBUIÇÕES!

a ) ÍM.f:L<~JlÍf.v̂í:.í SiD.iíx.li.̂ iíJ:.. desenvolver atividades auxiliares em
Laboratório cie análises clínicas;! coletar material para testes;;

':i) fâ£f.-s.Çi.r.Í:.Sli'.S í'.!X§Ã.ÍÍ-k£íB.J.. e f e t u a r c o i e t a d e s a n g u e e o u t r o s
materiais,, preparando-os para exame i; preparar meio de cultura.,
soluçSes e reativosji efetuar classif i caç?íes, testei:;- e provas dos
grupos sanguíneos;; redetefminar os grupos sanguíneos com hemâcias
conhecidas;; auxiliar na real :i. zaçât) de determinações químicas,, como
ureia,, glicose., colesterol e outros; realizar exames hema time tricôs.,
tais cornos contagem de glóbulos vermelhos e brancos, hematòcrito,
hemoglobina e outrosjí fazei'' exame físico em uroanali se|i preparar
plasmas sanguíneos; realizar provas de compatibilidade sanguínea dos
exames laboratoriais e das sangrias efetuadasp realizar enchimento,,
embalagem e rotulação de vidros,, como proveta e pipeta;; -fazer assepsia
cie agulhas e vidrar ia Í; limpar instrumentos e aparelhos;;
responsa foi 1 i ̂car—se pela manutenção e conservação do equipamento
utilizado;; registrar resultados em papeletas e livros de registro;;
executar tarefas afins»

CONDIÇÕES DE TRABALHO;

a ) 6.e.ra_l s c<;>.rqa horária semanal de 40 horas..

':í) !sijS'.fíí§..ç.!Íâ.:k.!Í.. G exercício do cargo poderá exigis'' a prestação
de serviço a noite,, sábados, domingos e "feriados:; sujeito a plantões,
trabalho externo,, desabrigado,, bem como o uso cie uniforme e
equipaniento de proteçtío individual fornecidos pelo município e
atendimento ao pdblico..

REQUISITOS PARA PROVIMENTO;

a '' íú,§.d e..|;.. 1S a n o s c: o m p 1 e to s ;;

'•'•'} LD.3.%.)3.i.íâíKSt2.. •'•£?. c j r a u c o m p l e t o j i

í::f Qy.í.O:?.Sí..«. Conforniffi :i.nstruçô'es r e g u l a d o r a s i"i<:? E d i t a l cie
Con curso„
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcionai s AUXILIAR DE DE PRÓTESE

Padrão de vencimento; 08

ATRIBUIÇÕES;

a> í)M3z£.rJL£iM$. íliXLÍ:ÉJLLç;£íJL Desenvolver atividades auxiliares em
laboratório cie próteses,,

b) QR^LÀSÚÈS. A.!lê.ljL.t..l.£êil. Auxiliar o protético na montagem cie
próteses fixas ou móveis,, parciais ou totais,, pr&parar materiais e
resinas acrílicas,, manter' os estoque de materiais,, manter os materiais
e equipamentos limpos e em ordem,, controlar o movimento de pacientes,,
efetuar ageridamento de pacientes, organizar e manter fichários
específicos,, fornecer dados para levantamentos estatísticos e executar
tareias afins»

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a••' Geral..;!.. Carga horária semanal de 40 horas;

b) !;;!sjge.cj..aj.j;_ 0 exercício cio cargo exige a prestação cie
serviço a noite., sábados., domingos e 'feriados;! sujeito a planfões.. ao
uso c!e uniforme e equipamentos cie proteçíío especial forneci do pelo
município e atendimento ao público,,

REQUISITOS PARA PROVíMENTO:

a ) IÉ.È:É.Ê.l. 1 $ a n o s completo s;;

'::') ÃD.i:.ltO:kSBÍQ.:!.. 1*2 g r a u compile to::

í:;-' Sy.JLQ3.tã.L C o n f o r m e :i.nstruçô'e; requladoras no Edital cie
Cori curso „
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcionais CIRUHtílHO SENllbiA

Padrão de Vencimentos 18

ATRIBUIÇÕES:

a ) SíiS.G.O:.S.IÍQ ÍiMlt.É.tÍ:J.!!i5.1. d i a g n o s t i c a r e tratas-" afecçifes ÚA
reg:i.ã'o buco-maxi lo--facial s executar trabalhos de cirurgia huco--max :i. lo-
•facial e realizar açffes cie promoção à saúde? bucal e prevenção as
a f e Í:: Ç u e s p e r :i. o d o n t a x s „

<•>) y.!i^£±.l.s!ÊÍS. àn.al..i.ti..c ai d e s e n v o l v e r a ç o e s e p r o g r a m a s cie
promoçcfo a saúde;; usar f luoretos em geral, realizar atividades
educativas em í-iaddeg coordenar a equipe cie saúde bucal,, capacitar a
equipe cie saúde bucal;; realizar levantamentos epidemiològicos bem como
tabulação de dados; realizar planejamento em conjunto com a equipe
mui ti profissional ;j realizar procedimentos visando a manutenção e
recuperaçá"o cia saúde bucal no município,, tais cornos uso cie seiarrtes,
aplicaçáO tópica cie flúor,, escovaçíío orientada, restaurações em cientes
permanentes e tecidos., extraçcYes cie dentes permanentes e tecidos;;
corrfeccionar próteses dentarias;; executar cirurgias buco-maxilo-
faciais;; fazer ortodontia preventiva e endodon tia;; executar- tarefas
afins,, inclusive as editadas no respectivo regulamentes da prof issao „

CONDIÇÕES DE TRABALHO;

a ) li?.S.r..â.3:.J.. carga horária semanal cie 20 hora?;:-.,

b) !l!:.§.fiÍKÍ::.3:ií!J.:..!L í:) exercício cio cargo poíJerà exigir a prestaça'o
cie serviço á noite., sábados., domingos e feriadosp sujeito a plantCes,,
trabalho externo,, desabrigado,, bem como es uso de uniforme e
equipamento de proteçSo individual fornecidos peies município e
atendimento ao publico..

REQUISITOS PARA PROVIMENTOs

a^ :Lda.dej:.. 3.8 anos completos;;

b) LQJ.íÍ:J3.:LÉ.x.§l9..L h a b i l i t a ç ã o l e g a i pa ra o e x e r c í c i o cia
profissa'o cie C i r u r g i ã o Den t i s t a ; ;

c••• \:b:Ú:.!:'.QMA. Ccjirfo!'í!s :i.ni»truçíííes reguladoras no Ed i ta l cio
Concurso„

Á
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcionai; ENFERMEIRO

Padrão de vencimento: 23

ATRIBUIÇÕES:

fàJãrMÚ.j.:S~.ê.l. Executar ou supervisionar trabalhos
técnicos de enfermagem nos estabelecimentos de assistência à saúde do
muni c:í pio:;

enfermagem

pública e

b ) BÊ§J;;..l'].:!:.SM.?::í A n a 1 í t Í ÇaB UÍVBÇÍ:ÍO CIO Or t idO d O
integrante da estrutura básica cia instituição de saúde
chefia de serviço e de unidade de enfermagem!! organização
dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares;;
planejamento;, organi :;:açà'o,. coordenação., execução e avaliação dos
serviços cie assistência cie enfermagem,, consultoria,, auditoria e
emissâ"o cie parecer sobre matéria cie enfermagem,, cônsul ta c i e

enfermagem;! prescrição cie enfermagem;; cuidados diretos cie enfermagem a
p a c i e n t e s com g r a v e r i s c o cie vicia;; cuidados cie enfermagem cie maior'
complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados
e capacidade; cie tomar d ec is cies imediatas!, participar no planejamento,
execuçffo e avaliação cia programação de saúde;; participar na
elataoraçdO, execução e avaliação dos planos assistenciais cie saúde;;
pr©scriçâ*o cie medicamentos previamente estabelecidos em programas cie
saúde pública e em rotina aprovada pela Secretaria Municipal cie
Saúde;; participar em projetos cie construção ou reforma cie unidades cie
saúde;; participar ria prevenç«ío e controle de doenças transmissíveis em
geral e nos programas cie v ig i lânc ia epiciemiolôgica;; prestação cie
assistência cie enfermagem á gestante,, puérpera e a es recém—nascido:!
participar nos programas e nas ati vi d ad es cie assistência integral a
sai/ide individual e cie grupos especi'f i cos, particularmente daqueles
prioritários e cie alto riscop participar em programas e ativídades cie
eciucaçSo sanitária, visando A melhoria de saúde do indivíduo,, cia
•família e cia população em geral § participar nos programas cie
treinamento e aprimoramento cie pessoal cie saúde,, particularmente nos
programas cie eciucaçado continuada;; participar nos programas cie higiene
e segurança cio trabalho e cie preveri ça'o cie acidentes
profissionais e do trabalho Í; participa na

e cie
elaboração

doenças
e, na

operacionalizaçâ'o cio sistema cie referfeicia e contra—referência do
paciente nos difereirtes níveis cie atenç'a'o à saúdesi participar no
desenvolvimento de tecnologia apropriada A assistência cie saúde,, bem
como cumprimento cie outras atividades contidas no regulamento cia
profissão»

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

;Ví"! (£?£.!'.'.;?..•!:..::.. Carga horária semanal cie 40 horasÍJ

k) !;Lt!U.3.§..<.sJ:.;y:..Í!.. 0 exercício do cargo poderá exigir a prestação
de serviço à n o i t e ,, s á b a d o s,. domingos e feriados}; sujeitos à p 1 a n t ífe s.,
trabalho externo,, desabrigado,, bem como ao use; cie uniforme "fornecido
pelo município e atendimento ao público,,
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REQUISITOS DE PROVIMENTO;

<*O ÍLltsLÇÍfLL ;i-^ anos completo;;;-;;

v) i.0J.íí.Di.S.lt9.1. Habi l i tação legal para o e x e r c i d o
prcrfi.ssá'o cie Errfe?rm©iro..

í::) yy.Í.LQJ;LL Conforme in;struç£fes reguladoras no Edi ta l de
Con curso.,

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 - FONES: (051) 662-1618 - 662-1818 E 662-1000 - CEP 95.500-000



Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcionais FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Padrão de versei mento: 22.

ATRIBUIÇÕES:

a ) S.irJMv.O:..ííî 9. SijvtétJSS." r K ? a 1 :i. :;•: a r mán i pu 1 a çííes f arntacêu t i cas.,
f iscal izar a qualidade dos produtos -farmacêuticos e realizar exames cie
art á 1 :i. ses c 1 í n i cas ;;

b) ftesçriçffip AnalJ^ticas manipular drogas de várias espécies;;
aviar receitas,, cie acordo com as prescrições:; manter- registre?
permanente cie estoque de drogas;; fazer requisi çeYes ele meei i camen tos,,
drogas e materiais necessários á farmácia;; examinar;, conferir., guardar
e distribuir drogas e abastecimentos entregues á farmácia; -ter- sob
custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeçoes relacionadas
com a manipulaçá'o farmacêutica e aviamento cie receituário méciico;:
efetuar análises clinicas ou outras dentro cie sua competência;;
responsabilizar-se por equipes aux
a ti vi cia cies próprias do cargo:; exerc
ns. direçcfo e responsabilidade técn

i.liares necessárias á execução d<
leio pessoal e efetivo da profissí
i. ca,, quando do desempenhei de su«"

funçffes na Secretaria Municipal de Saúde;; assessoramento e consultor
em gerai na f iscai i xaçâ"o cie produtos ou serviços de nature:
farmacêutica;: elaboração cie laudos técnicos para verificaçlo de perdas
decorrentes da destruição ou inutilização de produtos farmacêuticos
deteriorados ou com vigência prescrita;; perícias técnicas legais,,
pesquisas,, estudos e emissâ'o de pareceres sobre produtos ou serviços
de natureza farmacêutica; responsabilidade por laboratórios de
análises clinicas; exame e controle de água de consumo humano e
industrial:; exercício cie quaisquer outras atividades que se situem no
domínio de sua capacitaçeío técnico—cientifica comprovada? executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento cia
prof 1 ssã'o „

CONDIÇÕES DE TRABALHO?

a ":i QiSEâA8 carga horária semanal cie 40 horas;

b) i£jãJBSLSi&j!:.a ° exercício do Cargo exige a prestação de
serviços à noite., sábados >• domingos e feriados; sujeito a plantfôes,,
trabalhei externo, desabrigado,, bem como o uso cie uniforme e
equipamentos de proteçã'o individual fornecidos peles município,,

REQUISITOS PARA PROVIMENTO!

a ) Í.íiàt-E.L 18 anos completos;

':í:! Xf.Lt5.t.O-i£â'.9." hábilitaçeío legal para o exercício da
profissão de Farmacêuti co~ Bioqulmi c::ò :;

í::"f Q.hi.%}'.:.9.'Ã" Conforme instruçcíes reguladoras do Edital cie
Cos"! curso,.
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: FISI01ERAPEUTA

Padrão de Vencimento: 23

ATRIBUIÇÕES

em nível de
ãJL p r es ta r ass :i. s ten c :i. a f i s :i. o teráp i ca

prevençSo,, tratamento e recuperação de sequelas

b) &!i3k£JZÍ:.&K9. Analíticas executar atividades técnicas
especificas de "fisioterapia no tratamento de entorses,, fraturas em
vias de recuperação,. paralisias,, perturbações circulatórias e
enfermidades nervosas por meios físicos:! planejar e orientar as
ativiclades f isioterá pi cas de cada paciente em funçáo do seu quadro
clínicog supervisionar e avaliar atividad.es do pessoal auxiliai" de
fisioterapia, orientando-os na execuçfo de tarefas para possibilitar a
realização correia de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos
simples;; fazer avaliações fisioterapicas com vistas à determinação d<;<.
capacidade 'funcional ;j participar de atividades de carater
profissional,, educativa ou recreativa organizadas peia equipe
mui ti profissional que tenham por objetivo a readaptação física ou
mental dos incapacitados; fornecer dados e participar de levantamentos
epidemiolôqi cos |i responsabi 11 :;:ar--se por equl pes auxil lares necessárias
a execuçá"'o das atividades próprias do cargo ji executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES BE TRABALHO:

a) ÊSJIãjLiL carga horária semanal cie 40 horas»

^:í) !;i:ilkfí&£Á.â.l..!L ° exercício do cargo poderá exigir a prestação
de serviço à noite,, sábados,, domingos e feriados;; sujeito a plantões,,
trabalho externo,, desabrigado,, bem como o uso de uniforme e
equipamento de proteçá'o individual fornecidos pelo município e
atendimento ao pdblico.,

REQUISITOS PARA PROVIMENTO!

b) j£.Djií.Í.O:kSMfíLL habilitação legal para o exercício da
profissão de Fisioterapeuta;

c) QM.t.CQJi.l Conforme instruções reguladoras no Edital do
Concurso„
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcionais FOSMGAUi)IGLOBO

Padrão tí-e vencimento: 16

ATRIBUIÇÕES:

a ) ílfii3k}^ll:.£lÊã. §.ÍJXlÉ.ÍÍ.c.íSl. Planejar e executai- programas ou
a tividades no campo da assistência f onoauciioiog :i. ca „

b) USÍ!M£í.LÍ.£K9, úllíiÃÁ3:Â£.§!:$.!. Desenvolvei" t r a b a l h o de
no que se refere a ÁVBB. da comunicação escrita e orai,, voz e
participar de equipes cie diagnóstico,, realizando a ava
comunicação escrita e oral, voz e aud i çSo;; realizar
fonoaudioldgica dos problemas de comunicação escrita e ora
audi ça"oii realizar o aperfei çoanien to dos padrões cie vos:
colaborar com os outros profissionais cia equipe;; dar
fonoaudiológico na ái-'ea cia comunicação escrita e oral., voz e
coordenar equipe auxiliar que se fizer necessária
desenvolvimento cias ativicíades,, preencher mapas., organizar
fichários específicos,, fornecer dados para levantamentos es
e executar tareias afins e outras previstas no requl
profissSo»

prevê
audi

.1. i açao
ter

1 ,, vo
e f
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amento

i

d
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3o
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a
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r
n

O

r
; ; • •

a

CONDIÇÕES EiE TRABALHO:

a'•' QMilãJidL Carga horária semanal cie 20 horas;;

b) !S.tiLP.ê.£.!kã.:!:..!L 0 exercício do cargo ex:i.ge a prestação de

serviço à noite,, sábados,, domingos e feriados!; sujeito a plantões,, a
trabalhei externo,, desabrigado., bem como ao uso de uniforme e
equipamentos cie proteç'à'o especial fornecido peles muni ci pio e
atendimento a o p ú. h 1 i c o „

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

«O l.í.!a.ci.§j;.. -'S anos completos«

b) I.n.-:Ú:I1Ò.£E9.1. Habilitação legal para o
p !••• o "f: i •;;• s â*o d e F o n o a u <:i i ó li. o g o n

c '• Q.y..í:.C9.~ti!.. Conforme instruçífes reguladoras
Concurso„

e x e r c:: í c: i o ci a

no Edital cie
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: MÉDICO CLINICO GERAL

Padrão de vencimento: 20

ATRIBUIÇÕES:

«O QMS.£LÍSMs. S;LQ.:yiÍÍ.£;M. Prestar assistência médico-
cirúrgica e preventiva:; diagnosticar e tratar cias doenças do corpo
humano;; fazer inspeçâ'?:> de saúde em servidores do município,, bem como
em candidatos ao ingresso no serviço piAblico.

b) &!ê$..ÇZ'J.-S.£KQ. ÚD.ãÁÍÍJ:S:áL:L '"'res t A r B°c°r r ° s u'"(Jen '*•"•es S e "|í:e"*-uar

exames médicos; fazer diagnósticos!! prescrever e ministrar tratamentos
para diversas doenças,, perturbações e lesSes do organismo humano e
aplicar os métodos da saúde coletiva;; realizar suturas., pequenas
cirurgias e outros procedimentos nos postos de saúde;; providenciar ou
realizar tratamento e s p e c i a 1 i z a d o .1 praticar intervenções cirúrgicas?
preencher e visar mapas de presouçS'o;; preencher prontuário do paciente
com diagnóstico e tratamento e outras informações necessárias;;
transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento ©
acompanhamento aos titulares de plantão;; atender os casos urgentes de
internados no Hospital,, nos impedimentos dos titulares de plantado;
preencher os boletins de socorro urgente» mesmo os provisórios com
diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de
primeiro socorro; orientar o trabalho de estagiários e internos e
supervisiona-los;; preen cher relator:!, os comproba to ri os- de atend imen to;;
atender' consultas médica;;:- em ambulatório;;:-,, emergência e demais
atendimentos no Âmbito hospitalar e ambulatória!; examinar servidores
para fins de licença,, readaptação,, aposentadoria, reversíío;; examinar
pessoas da família de servidores para efeitos de "licenças para
tratamento de sadde em pessoa cia família" , fazei'' inspecções medicas
para fins de ingresso em cargo público no município; avaliar., revisar
e autorizar laudo;;;- para realização de procedimentos;, exames
complementares e internações hospitalares;; analisar e emitir
pareceres quanto a realizaçâ'o de procedimentos,, exames complementares
e internações hospitalares;; emitir laudos,, fazer diagnósticos e
recomendar a terapêutica;; solicitar exames laboratoriais;; incentivar' a
vacinação e medidas de higiene pessoal; responsabilizar—se por equipes
necessárias á execução das atividades próprias do cargo; promover a
educaçâ'o sanitária;; realizar visita;;;- domiciliares;; fornecer dados e
participar de levantamentos epidemiológicos; executar açôes de
vigilância sanitária e dos ambientes e processes;;;- de trabalho;;
executar perícias dos ambientes de trabalho; preencher as
comun i caçffes de acidentes de trabalho e doenças profissionais;;
participar no planejamento,, execução e avaliação da programação cie
saúdes; participar n<A elaboração,, execuçá'o e avaliação dos planos
assistenciais de saddep participar em projetos de construção ou
reforma de unidades de saúde;; participar na prevenção e controle de
doenças transmissíveis em geral & nos proa ramas de vigilância

<
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

epidemiologieap participar nos programas e nas atividades de
assistÊncia integral à saúde individual e de grupos específicos,,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco:; participar em
programas e a tiv idades de educação sanitária,, visando a melhoria de
saúde do indivíduo* da família e da populaça'o em geral ;; participar nos
programas cie treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde,,
particularmen• te nos programas de educaça'o c::ontinuadai| participar nos
programas de higienes e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e de doenças profissionais e do trabalhog participar na
elaboração e ria operacionalixaçSo do sistema de referência e contra—
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde;;
participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada a assistência
de saúde., bem como cumprir todas as demais atividades de competência
específica do méd i co clinico gera 1.,

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

íV0 SSíJlíLLlL Carga horária semanal de 20 horas;;

b) !;;Jj.ES.£LÍ.â.LL 0 exercício do cargo exige a prestação de
serviço á noite,, sábados., domingos e feriados,, bem como o uso de
uniforme e equipamentos de p r o t e ç ã'o espec i a 1 f o r n e c i do p e 1 o mu ri i c í p i o ;i
sujeito á regime de plantio e atendimento ao público,,

ilf 0S1 BARft

b) líistrujSi^Sl. Habilitação legal para o exercício da
profisséfo cie Médico„

c) Outros;; Conforme instruções reguladoras no Edital de
Con curso:;

14 tf
AV, BORGES DE MEDEIROS, 456 - FONES: (051) 662-1618 - 662-1818 E 662-1000 - CEP 95.500-000



Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcionais MÉDICO PSIQUIATRA

Padrão de vencimento: 20

ATRIBUIÇÕES:

a) &g;scr|(;|p S;yv!lÉ_Li.£jãJL Pres'l'.sr assistência médico™
cirdrgica e preventiva; diagnosticar e tratar' das doenças <:i<::• corpo
humanos fazer :Lnspeçâ"o de saúde em servidores do município, bem como
em candidatos ao ingresso no serviço publico«

'•"') l-l'$*£i:À.5:iK3. à.D.iÚ.Ã^.-2Slê.l. Prestar socorros urgentes;; efetuar
exames, médicos; fazer' diagnósticos;! prescrever e ministrar tratamentos
para diversas doenças,, perturbações e lestes do organismo humano e
aplicar os métodos da saúde coletiva; realizar suturas,, pequenas
cirurgias e outros procedimentos nos postos cie saúde:; providenciar ou
realizar tratamento especializado;! praticar intervençffes cirúrgicas5
preencher e visar mapas cie pròd.uçã'ojj preencher prontuário do paciente
com diagnóstico e tratamento e outras :i. rrformaçífcs necessárias;:
transferir pessoalmente a responsabilidade cio atendimento e
acompanhamento aos titularei:;- de plantcíoss atender os casos urgentes cie
internados no Hospital,, nos impedimentos dos titulares cie plan tá'o;;
preencher os boletins cie socorro urgente, mesmo os provisórios com
diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de
primeiro socorro; orientar o trabalho cie estagiários e internos e
supervisioná-los; preencher re1atórios comprobatórios de atendimenton
atendei^ consultas médicas em ambulatórios;, emergência e demais
atendimentos no Âmbito hospitalar e ambulatória!;; examinar servidores
para "fins de licença,, readaptaçâ'o;! aposentadoria,, reversão:; examinar
pessoa;;;. cia família de servidores para efeitos cie "licenças para
tratamento cie saúde em pessoa da família",, fazer inspeçííes médicas
para fins de ingresso em cargo piAblico no muni cá. pio fi avaliar, revisar
e autorizar latidos para real. i zaçâ'o de procedimentos, exames
complementares e :i.n terna çô'es hospitalares; analisar e emitir
pareceres quanto a rsaiizaclo cie procedimentos, exames complementares
e :i.n terna çô'es hospitalares; emitir laudos., fazer diagnósticos e
recomendar a terapêutica:; solicitar exames laboratoriais; incentivar a
vacinaçâ'o e medidas cie higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes
necessárias á exec:uç'á'o cia;;;, a ti viciacies próprias do cargo; promover a
educaçâ'o sanitária:; realizar visitas domiciliares; fornecer dados e
participar cie levantamentos epidemioldgicos; executar aç?5es. cie
vigilância sanitária e dos ambientes e processos cie trabalho;
executar perícias dos ambientes cie trabalho; preencher as
comunicações de ai::::, cientes cie trabalho e doenças profissionais;
participar no planejamento, execuçâ^o e avaliação cia programação cie
saúde;; participar na elaboração., execução e avaliação dos planos
assistem:: ia is cie saúde:; participar em prole tos de construção ou
reforma cie unidades de saúde:; participar na prevenção e controle cie
doenças transmissíveis e/n qeral e nos progTaínciS de viQilctncict
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

epidemioloq i ca;; part:i. c:i.par nos programas e nas atividades de
Assistência integral a saúde individual e cie grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco,1; participar em
programas e atividades de eriucaçfo sani tari a,, visando à ínelhoría de
saij.de do indivíduo,, da família e da popuIaçSo em geral;; participar nos
programas de treinamento e aprimorasento de pessoal de saúde,,
particularmente nos programas de educação continuada;; participar' nos
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e de doenças profissionais e do trabalhou participar na
elaboraçSo e na operacionali £ a ç'à'o do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenca'o á saúde;;
participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada a assistência
de saúde,, bem como cumprir todas as eternais ativtdades de competência
especifica do médico psiquiatra,,

CONDIÇÕES DE TRABALHOS

•;x y QMF.3.Í.?... Carga horária semanal cie 20 horas si

°•' l~ijif.P.ê..M!Lâ.:!:..!L ^ exercício do cargo exige a prestaçSo de
serviço à noite,, sábados, domingos e feriados, bem como o uso de
uniforme e equipamentos de proteçá'o especial fornecido pelo município;;
sujeito à reqiíne cie plantado e atendimento ao público,,

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a ) 3J1&ÇJJLSL :'-̂  anos completeis:;

*:!) lD.iiÍO:'.:G J£.S.L H a b 1111 a ç'a'o 1 e g a 1 p a r a o exe r c 1 c i o d a
profissão cie Médico e Certificado cie Residência em Psiquiatria,,

í:;) Qy.l.C9JiLL Conforme :i.nstruçô'es reguladoras no Edital cie
llor< curso;;
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Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoraa Funcionais MÉDICO PEDIATRA

Padrão de vencimento: 2O

ATRIBUIÇÕES:

a ) • D e s c r i çffl.o §.:!:.D..!tÉ.Í:..l.S--â..?- P r e s t a r a s s i s t ê n c i a m e d i c o -
cirurgi ca e preventiva;: diagnosticar e tratar das doenças do corpo
humano5 faxer :i.nspeçâ'o de saúde em servidores do município., bem como
em candidatos ao ingresso no serviço pdbl i co.

SíiS£i'!Í£«í.9. íiQ.âH.ÍÍ.'.:lâl Prestar socorros urgente::;; efetuar
exames médicos
para diversas
aplicar os m
cirurgias e ou
realizar tratf

fazer diagnósticos:! prescrevei'' e ministrar tratamentos
doenças,, perturbações e lesões- do organismo humano e

ítodos da saúde coletiva:; realizar suturas,, pequena*
i.ros procedimentos nos postos de saúde:; providenciar ou
íinento especializados; praticar intervenções cirúrgicas

preencher e visar mapas de produçã'o!i preencher prontuário do paciente
com diagnóstico e tratamento e outras informações necessárias
transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento t-
acompanhamento aos titulares de planta'o;; atender os casos urgentes de
internados no Hospital., nos impedimentos dos titulares de plantS'o;i
preencher os boletins de socorro urgente., mesmo o;;;. provisórios com
diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de
primeiro socorro5 orientar o trabalho de estagiários e internos e
supervisiona-los;; preencher relatórios comprobatórios de atendimento;;
atender consultas médicas em ambulatórios,, emergência e demais
atendimentos no âmbito hospitalar e ambulatorial|i examinar servidores
para fins de Licença,, readaptàçfo,, aposentadoria,, reversão; examinar
pessoas da família de servidores para efeitos de "licenças para
tratamento de saúde em pessoa cia família" ., "fazer inspeçQes médicas
para fins cie ingresso em cargo publico no municípios avaliar,, revisar
e autorizar laudos para reaLuaçSo cie procedimentos;, exames
complementares e intemaçffes hospitalares:; analisar e emitir
pareceres quanto a realizaçèfo de procedimentos,, exames complementares
e in terna çô"es hospitalares;: emitir- laudos,, fazer diagnósticos e
recomendar a terapêutica»; solicitar exames laboratoriais:; incentivar a
vacinação e medidas de higiene pessoal;; responsabilizar—se por equipes
necessárias a execução das at:i.vidacies próprias do cargo;: promover a
eciucaçâ'o sanitária!! realizar visitas domiciliares:; fornecer dados e
participai" cie levantamentos epidemiológicosii executar' açBes cie
vigilância sanitária e dos ambientes e processos de trabalhos!
executar- perícias dos ambientes de trabalho;; preencher as
comunicações cie acidentes cie trabalho e doenças profissionais;;
participar no planejamento., execuçâ'o e avaliação cia programação de
saúde;; participar na elaboração., execuçSio e avaliação dos planos
assistenciais de saúde;; participar em projetos de construção ou
reforma de unidades de saudei! participar na prevenção e controle de
doenças transmissíveis em geral e nos programas de viçjilãncia
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epiCÍSÍIÚ.oldg i <::a ;i participar nos programas e nas atividades de
assistência integral à saúde individual e cie grupos específicos,,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco5 participar em
programas e atividades de educaçíío sanitária!( visando a melhoria de?
sadde do indivíduo,, da família e da população em geral ÍÍ participar nos
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde,,
particularmente nos programas de educaçâ'o continuada;! participar nos
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e cie doenças profissionais e do trabalho;; participar na
elaboração e na operacional:;. 2 açiíío do sistema de referência e contra--
referência do paciente nos diferentes níveis cie atenç'a'o á saúde;;
participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência
cie saúcie,, bem como cumprir todas as demais atividades cie competência
especifica do pediatra»

CONDIÇÕES BE TRABALHOS

:Vi) ÇiêJlsLLiL Carga horária semanal de 20 horasi!

*:í) !;L:;?.fiíL£:!:.à.j:..L 0 exerci cio cio cargo exige a prestação de
serviço à noite,, sábados., domingos e feriados? bem como o uso cie
uniforme e equipamentos cie proteçSío especial fornecido pelo municipio;i
sujeito à regime de pi anta'o e atendimento ao público,.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO!

a-1 í.yiiíáiLL 13 anos completos5

-' ••' .í.D.-lLLcy.S.íWS.L Habilitação leqal para o exercício
prcrfissâ'o de Médico e Certificado de Residência em Pediatria,,

Concurso 3

<:;J Q.tLtJ19..§.ji.. Conforme instruções reguladoras no Edital de
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Categoria Funcional: MÉDICO BINECO-OBSTETRA

Padrão de vencimentos 20

ATRIBUIÇÕES:

a) Descri c. «to ;s.;yilÉ.lÍ.G.;Sl. Prestar assistência médico-
cirúrgica e preventivas diagnosticar e tratar das doenças do corpo
humano;; fazer inspeçâo de saúde em servidores do município,, bem como
em candidatos ao ingresso no serviço pUblico»

b) lls3:£.ui.£ÊlS. ÚX1ÍÚJL%2S:3.1. Prestar socorreis urgentes5 efetuar
exames médicos;! fa;:er d iagnósti cos; prescrever e ministrar tratamentos
para diversas doenças,, perturbações e lesões do organismo humano e
aplicar os métodos da saúde coletiva;; realizar suturas., pequenas
cirurgias e outros procedimentos nos postos de saudei: providenciar ou
realizar tratamento especializado;; praticar intervenções cirúrgicas;;
preenchei" e visar mapas de produção;; preencher prontuário do paciente
com diagnóstico e tratamento e outras informações necessárias;;
transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e
acompanhamento aos titulares de plantíío;; atender os casos urgentes de
internados no Hospital,, nos impedimentos dos titulares de pianta"o;;
preencher os boletins de socorro urgente,, mesmo os provisórios com
diagnefístico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de
primeiro socorro;; orientai- o trabalho de estagiários e internos e
supervisiona•••• 1 os ;; preencher relatórios comprobató.r ios cie atendimento;
atender consultas médicas em ambulatórios., emergtèn c:i. a e demais
atendimentos no âmbito hospitalar e ambulatoriai ;; examinar servidores
para "fins de licença,, readaptação,, aposentadoria, reversão;; examinar
pessoas da família de servidores para efeitos de "licenças para
tratamento de saúde em pessoa cia "família" ,, 'fazes- inspeçííes médicas
para 'fins cie ingresso em cargo público no município; avaliar, revisar
e autorizar laudos para reali zaçâ"o de procedi mentos., exames
complementares e :i.n terna çô'es hospitalares;; analisar e emitir
pareceres quanto a realização de procedimentos,, exames complemen tares
e internações hospitalares; emitir laudos., fazer' diagnósticos e
recomendar a terapêutica;; solicitar exames laboratoriais; incentivar a
vacinaçâ^o e medidas de higiene pessoal; responsabilizar—sê por equipes
necessárias á estecuçlo das atividades próprias do cargo;; promover a
educação sanitária; realizar visitas domiciliares; fornecer dados e
participar de levantamentos epidemiològicos; executai-" açífes cie
vigilância sanitária e dos ambientes e processos de trabalho;
executar perícias dos ambientes cie trabalho; preencher as
comuni cacifes de acidentes cie trabalho e doenças profissionais;;
participar no planejamento,, execução e avaliação cia programaçã'o as
saúde;; participar na elaboração,, execuça'o e avaliação dos planos
assistenciais de saúde; participar em pro/jetos de construção ou
reforma de unidades de saúde;; participar na prevenção e controle de
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância
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epidemiologican participar nos programas e nas a ti vi dades cie
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos,,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco5 participar1 em
programas e atividades tíe educação san i tária-, visando à melhoria de
sad.de do indivíduo., da 'família e da populaçâ'o em geral;; participar nos
programas de treinamento e aprlmoramento de pessoal de saúde,,
particularmente nos programas de educa çâ" o continuada!! participar nos
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
a ciei entes e de doenças profissionais e dó trabalho;; participar na
elaboração e ria operacionalizaçSo do sistema cie referência e contra™
referência do paciente nos diferentes níveis de atença'o à saudei;
participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada a assistência
cíe saucie,, bem como cumprir todas a?;;, demais atividades cie competência
especifica do ginecologista e/ou ofostetra»

COMDIÇDES DE TRABALHO!

a ) fâííi.D?:.-!:..!!.. Carga horária semanal de 20 horas;

':i) !-JifiH.í;ií3:.'L:í.. 0 exercício cio cargo exige a prestaç«ío cie
serviço à noite,, sábados,, domingos e feriados., bem como o uso de
un.i/forme e equipamentos cie proteçâ'o especial fornecido pelo município;;
sujeito à regime cie plantado e atendimento ao publico,,

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a ) A.ííàívi/E.».. IS a n o s completos : ;

•:3) J.D.S.ttiASJCS.L Habil i tação l ega l para o e x e r c í c i o cia
profissão de Médico e Certificado cie Residência em Gineccs-obstetrícia,,

c} Outross Conforme :i.nstruçô'es reguladoras no Edital cie
Con curso;
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Categoria Funcionais MÉDICO GEKAL COMUNITÁRIO

Padrão de vencimento: 24

ATRIBUIÇÕES?

a) Descri ção S.;Í:.n.t.É.ti..£«LK. Prestar assistência méd :i. co-
cinirqi ca e preventiva,, d i agnosti car e tratar das doenças do corpo
humano;; fazer :i.nspeçâ'o de saúde em servidores do município,, bem como
em candidatos ae ingresso no serviço público,.

b) S±!Ji.Ql!!:.S.t(.9. í:l!l§.ilii.c.âl. Prestar socorros urgentes;; efetuar
exames médicos!! fazer diagnósticos!! prescrever e ministrar tratamentos
para diversas doenças,, perturbaçô'es e lesíSes do organismo humano e
aplicar os métodos da saúde coleti va;; realizar suturas, pequenas
cirurgias e outros procedimentos nos postos de saúdes providenciar ou
realizar tratamento especializado]! praticar intervenções cirúrgicas5
preencher e visar mapas cie produç<To;; preencher prontuário do paciente
com diagnostica e tratamento e outras informações necessárias;;
transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e
acompanhamento aos titulares de plantão;; atender os casos urgentes de
internados no Hospital,, nos impedimentos dos titulares cie plantado?
preencher os boletim» de socorro urgente,, mesmo os provisórios com
diagnóstico provável ou incompleto cios doentes atendidos nas salas cie
primeiro socorros orientar o trabalho cie estagiários e internos e
supervisiona-los;; preen cher relatórios com probatórios de atend imen to ;;
atender consultas médicas em ambulatórios,, emergência e demais
atendimentos no âmbito hospitalar e ambulatória!5 examinar servidores
para fins de licença,, readaptaçâ'0,, aposentadoria,, reversão; examinar
pessoas cia família de servidores para efeitos de "licenças para
tratamento cie saúde em pessoa da família",, -fazer inspeçcíes médicas
para "fins cie ingresso em cargo público no município;, avaliar,, revisar-
e autorizar laudos para realização de procedimentos., exames
complementares e in ternaçcYes hospitalares;; analisar e emitir
pareceres quanto a realização cie procedimentos., exames complementares
e internações hospitalares;; emitir laudos, fazer diagnósticos e
recomendar a terapêutica; solicitar exames laboratoriais:! incentivar a
va;::inaçâ'o e medidas cie higiene pessoal s; responsabilizar—sé por' equipes
necessárias a execução das atividades próprias do cargo;; promover a
educaçâ"o sanitária; realizar visitas domiciliares^ 'fornecer dados e
participar cie levantamentos epidemiológi cos? Bxecutar açííes de
vigilância sanitária e dos ambientes e processos cie trabalhos

executar perícias dos ambientes ciep trabalhes;; preencher as
comunicações de acidentes de trabalho e doenças profissionais;;
participar no planejamento., execução e avaliação da programação do
saúde;; participar na elaboração,, execução e avaliação dos planos
assi st en ciais cie saúde;; participar em p roje tos cie construção ou
reforma cie unidades cie saúde;; participar na prevenção e controle cie
doenças transmissíveis em geral e nos programas de viçjj. ISncia
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epi de mi ol òq i ca ;; participar nos programas & nas a tiv idades de?
assistência integrai à saúde individual e de grupos específicos.,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco;; participar em
programas e atividades de educaçâ'o sanitária,, visando à melhoria de
saúde do indivíduo,, da família e da população em geral; participar nos
programas de treinamento e apri-moramen to de pessoal de saúde,,
particularmente nos programas de educação continuada li participar nos
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho}! participar HA
elaboraç/cío e fia operacional i:?. aç'a'o cio sistema de referência e contra—
referencia do paciente nos diferentes níveis de atenção a saúde;;
participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência
de saúde,, bem como cumprir todas as demais atividades de competência
especifica do médico gerai comunitário,,

CONDIÇQEb DE TRABALHOS

a•- SÊLCSLUL Carga horária semanal de 30 horas:;

i:}') liii.i-.iQíS.íli.â.-!:..!!.. 0 exercício do cargo exige a prestação de?
serviço à noite,, sábados,, domingos e feriados,, bem como o uso de
uniforme e equipamentos de proteçíío especial fornecido pele? município;
sujeito à regime de plantado e atendimento ao público,,

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

'-•• •• J:SÍâ.fitLL 3.8 anos completos",

b) ÍJ2SÍ;.OAS.S(.ÇL».. Habilitação legal para o exercício da
profissâ'o de Médico e Certificado de Residência em Medicina Geral
Comunitária,, Medicina de Família ou Especial i x acao em Saúde Pública,,

'•'•'•'" Qi:LÍ:.!.'.'.S.:iLí".. C o n f o r m e i n s t r u ç õ e s r e g u l a d o r a s n o E d i t a l cie
Lon curso:;
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Categoria Funcional: HÉDiCU VETERINÁRIO

Padrão de Vencimento: 16

ATRIBUIÇÕES:

a) llÊ3:£.LÁ£:!iÍQ. H.lQ.iÉ.ii.f.v.íSl. Planejar & executar programas de
defesa sanitária,, proteçíío,, desenvolvimento e aprimoramento relativos
à área veterinaria e sootecni ca;i

b) Q.!m£X:Â.£È-.!2 H5.O..à2.Ã!Í-ULí.v.;â..?.. Planejar e desenvolver campanhas de
serviço cie 'fomento e higiene animal 5 atuar em questffes legais de
higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissiveis cios
animais;; realizar :i.nspeçâ'o sanitária em estabelecimentos que fabriquem
e/ou comercializem produtos de origem animal;;
sanidade cie produtos de origem animal ji fa:;ter «
em animais e orientar a profilaxia cia r«
alternativos cie tratamento e controle cie err

•>n tos e p i c! em :i. o 1 ó q i cos;;
assarias à execuçKo dai;;.

at:i.viciades próprias do cargo;; executar tarefas afins., inclusive as
editadas no respectivo regulamento cia prof i ssèVo»

•fornecer dados e participar cie levantamc--
responsabilizar-se por equipc?s atui l iares nec:t-

atestar estado cie
\ vacinaç'à'o an ti """rabi ca
liva; estudar' métodos
::erm idades cie animais r,

CQMiQIÇOES DE TRABALHO:

a ) Í-v.Síii'.à.l.JL. carga horária semanal cie 20 horas,.

'"') !;L::KBS£!.:!:.£Í.:!:..l!.. í:í exercido cio cargo poderá exigir a prestação
cie sei''viço à noite., sábados., domingos e feriados;; sujeito a plantões,,
trabalho externo., desabrigado., bem como o uso cie uniforme e
equipamento cie proteçíío individual fornecidos pelo município e
atendimento ao pitblico»

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

!ÍÍ) l.Ç.Í.íM!Í.§LL 1^ anos completo;».!

b) :]-IlSÍOi£lCS.!!.. habilitação legal para o exercício cia
profissão cie Médico Veterinário!!

í::) QyillQJL?.. Conforme instruções reguladoras no Edital cie
Loncurso„
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Categoria Funcionais NUTRICIONISTA

Padrão de Vencimentos 23

ATRIBUIÇÕES:

a ) B£t§.kO..tíÍS §ÀDj:é.í:.!!:..Ç!:iíJ!.. Plsnejar e executar serviços ou
programas denutriçao e de al:i.fnentaçâ'o,,

Í;J) QES?.£L2:,£ÈQ. (MlêJ:.ÁJ:Á£JÁ2. Planejar serviços ou programas de
nutriçffo em saúde pública,, educação e de outros similares,, organizar
cardápios e elaborar' distas; controlar a estocagem,, preparação,,
conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a
melhoria proteica,, racional idade e economicidade dos regimes
alimentares;! planejar' e ministrar cursos de educaçííío alimentar;;
prestar or:i.e?ntaçâ'o dietética,, desenvolver açcies de promoção e
prevençâío à saúde individual e coletiva;; fornecer dados e participar
de levantamentos epidemiologi cos;: responsabilizar—se por equipes
auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo;;
executar tarefas afins,, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da proflssa'o,,

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a ) QírXiiAJL carga horária semanal de 40 horas«

':í':' íii-iií.HÍtí-l.i.à.:!- ». ̂  exercício do cargo poderá exigir' a prestação
de serviços à noite,, sábados., domingos e feriados;; sujeito a plantSes,,
trabalho externe;,, desabrigado,, bem como ao uso cie uniforme os
equipamen tos de proteça'o individual fornecidos peio município e
atendimento ao publico,,

REQUISITOS DÊ PROVIMENTOS

a ) l.d.<MÍ£LIL -̂ S anos completos;;

b) •L!.l:ã.l.!.'!í:y'K.I&;?.ji.. Habili taçSo legal para o exercício da
prof issaes cie Nutri cioni sta .,

c) Q.y.Ír.9JiLL Conforme instruções reguladoras no Editai de
Concurso„

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 - FONES: (051) 662-1618 - 662-1818 E 662-1000 - CEP 95.500-000



Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional: PROFÉTICO

Padrão de vencimento: 17

ATRIBUIÇÕES:

a) p e s c r i ;:; áío Birrtétieaj! Planejar e executar tarefas na
montagem de próteses dentarias fixas; e móveis,, parciais ou totais

b) U!i3íhx.Í.£K9. Analitiças Realizar montagem de próteses
dentárias fixas ou móveis,, totais ou parciais* realizar modelagens.,
confeccionar armaçÊfes para próteses removíveis,, assessorar o Ciru.rgiSo
Dentista nos procedimentos relacionados à prótese,, assessorar o
Cirurgião Dentista ria tornada de medidas para confecceío de próteses,,
assessorar o Cirurg:i.á"o Dentista nos testes cie ajustamento,, solicitar a
aquisiçâ'o de materiais necessários a atlvidade,, zelar pelos
equipamentos utilizados., fornecer dados para levantamentos
estatísticos,, responsabilizar-se peia equipe de auxiliares necessários
à execuçáfo das ati v idades., executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão,.

COWDIÇOES BE TRABALHO;

«O SJSLELSLLJL Carga horária semana], de 40 horas?

':s ••' ÍK.:iU.?J?.S:iâ.:!:J!.. O exercício d o carqo exige a prestação de
serviço à noite,, sábados, domingos e feriados, sujeito a plantíSes,
trabalho externo,, desabrigado., bem como ao uso de uniforme e
equipamentos de proteça'o especial fornecido pelo município e
atendimento ao público»

REQUISITOS PARA PROVIMENTOÍ

a ) •Ltí.àíi.eJ IS anos completos!;

b) 1XU.ÍÍ.'.LO:LSB'C.'..Í!.. '<:'.9. grau completo e certificado de habilitação
profissional em Prótese Dentária;:

c) Q.l.:k.t.!'.'.9.JIJJi.. Conforme instruçíífes reguladoras no Editai de
Con curso,,
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C a t e g o r i a F u n c i o n a l : PSICÓLOGO

PadrSío de Venczmento: 23

ATRIBUIÇÕES:

u t i I i z a n d o t é cn i c:: a S p s :i. co 1 ó q 1 <:: a s ,,
escalar e c l ín i ca psicológica;;!

planejar e executar ativiciades
aplicada;;;. ao trabalho,, à área

!:)) UÊ.E:£.L.À.£M&. &l.êÂ.HÍ£àl. realizar psicodiagnósticos para
fins de ingresso, readaptação e avali açao cias condi çcíes pessoais do
servidor;! proceder a análise de fun çcíes sob o ponto de vista
psicológico;; proceder- ao estudo e avaliação dos mecanismos de
comportamento humano para possibilitar a orientaçâ'o a seleçSío e ao
treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e terapia
clínicos;; fazer psieoterapia breve,, ludoterapia individual e grupai,,
com acompanhamento clínicos exames de selsçSo em crianças, para fins
de ingresso em instituições assistências^ bem como para contemplação
com bolsas de estudos;! prestar' «tencl imento breve a pacientes em crises
e seus familiares., bem como a álcoolistas e toxn,cômanosii atender
crianças exepcionais, c:om problemas de deficiência mental e sensorial,
ou portadoras de desajustes familiares ou escolares,, encaminhando—as
para escolas ou classes especias;; formular hipótese de trabalho., para
orientar as exploraçffes psicológicas,, medicas e educacionais;; realizar
pesquisas psicopedagògicas;; confeccionar e selecionar o material
psi co pedagógico e psicológico necessário ao estudo de casos;; realizar
perícias e elaborar pareceres;; prestai" atendimento psicológico a
gestantes e puêrpêras;, aos pais de crianças até a idade escolar e a
grupos de adolescentes em instituiçSes comunitária de? Município:;
manter atuaiizado o prontuário dos casos estudados;; fornecer dados e
parti <::i par' de levar? tamen tos epidemiol toq i cos;; responsabi 1 i zar-se por
equipes auxiliares necessárias á execuça'o dai;;, atividades próprias cie?
cargo5 executar tarefas afins,, inclusive as editadas no respectivo
regulamento d<A profissâ'o,,
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CONDIÇÕES BE TRABALHO:

a^ (•?.£y;".ã.iLL carga horária semanal cie 40 horas..

•:)'! !;L!y.3í?.ÉÍ?â.:!:..Í!.. ° «xercicic do cargo poderá exigir a prestação
cie serviço à noite., sábados,, domingos e feriados:! sujeito a paln toes ;1 '
trabalho externo., desabrigado,, bern corno o uso de uni "forme &
equipamento de proteçSío individual f ornecidos pelo Município e
a t e n d :i. rn e n t o a o p ú. b 1 :i. e:: o „

REQUISITOS PARA PROVIMENTOS

a ) Lí-iâfle.!!.. 18 anos completosÍJ

&) íXÍJi.í-.Jl-ii.SâiâÂ. habi 1 :i. tacíío legal para o exercício cia
proíisscfo de F'sicólogo:i

!::'' Q.U..%I.'M3U:.. Con "forme? irtstruçBes reguladoras no Edital de
Con curso,.

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 - FONES: (051) 662-1618 - 662-1818 E 662-1000 - CEP 95.500-000



Prefeitura Municipal de Santo António da Patrulha
MUNICÍPIO AÇORIANO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria Funcional; TERAPEUTA UCUPACIQS^AL

Padrão de Vencimentos 23

ATRIBUIÇÕES:

«O Bes.cr_xj£çfo Sintética.!, prestar assistência terapêutica e
racreacional:, aplicando métodos e técnicas com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente;;

b) Descrição Anal .1. tica; executar atividades técnicas
específicas de Terapeuta Dcupacional no sentido de tratamento,
dsenvolv:i.ínento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências
•físicas ou psíqui cas Í; planejar e executar trabalhos criativos,
manuais,, de mecanografia,, horticultura e outros,, individuais ou em
pequenos grupos,, estabelecendo as tarefas de acordo com a equipe
mui tiprof issional:; programar as atividades diárias do paciente-- AVI)';;,,
orientando o mesmo na execuçâ'o dessas atividades; elaborar e aplicar
testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua
aplicaçSTojj orientar a 'família do paciente e a comunidade quanto às
condutas terapêuticas a serem observadas para sua aceitação no meio
social; prestar orientação para fins cie adaptaçíío ao uso de órtese e
prótese;; fornecer dados e participar de levantamentos epidemiológicosii
responsabilizar—se por equipes auxiliares necessárias a execução cias
atividades próprias do cargo;; executar' tarefas afins,, inclusivos as
editadas no respectivo regulamento da profis safo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Q.íí:.!:".:iú:..L carga horária semanal de 40 horas,.

i-') ÍÍJi?.fiê?.£iâl..L ° exercício do cargo poderá exigir a prestaçíto
de serviço á noite, sábados,, domingos e feriados;; sujeito a planfões.,
trabalho externo e desabrigado,, bem como ao uso de uniforme e
equipamento de proteçã'o individual 'fornecidos pelo município e
atendimento ao público,,

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a > I:ÚMhi!L 3-8 anos completos;;

t*) íl2JLii.CJyj£ti£BJL hahi 11 taçà'o legal para o exercício da
profissão de Terapeuta Ocupaclonal ;;

í::) Qy.tO3.SL?_ Conforme instruçSes reguladoras no Edital de
Con curso„

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 - FONES: (051) 662-1618 - 662-1818 E 662-1000 - CEP 95.500-000


