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BIÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Desempenhar atividades no campo da biologia.
 Realizar e orientar estudos e pesquisas a fim de preservar e melhorar ecologicamente o

meio ambiente.
 Examinar processos. Elaborar pareceres, laudos e relatórios.
 Supervisionar os serviços de jardinagem e reservas florestais.
 Realizar procedimentos básicos, de média e alta complexidade em Vigilância Sanitária.
 Executar atividades de fiscalização correspondentes a sua área de habilitação profissional.
 Atestar as condições sanitárias dos estabelecimentos inspecionados para fins de alvará de

funcionamento.
 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   fiscalizar   e   interditar   cautelarmente   estabelecimentos   sujeitos   ao   controle

sanitário.
 Apreender e inutilizar, quando necessário, produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior em Biologia (Bacharelado ou Licenciatura Plena), com registro

no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

ENFERMEIRO

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes

a enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e
alimentos a doentes.

 Verificar temperatura, pulso e respiração de pacientes.
 Aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos, fazer transfusões de sangue e plasma.
 Coletar e classificar, determinando seu Rh.
 Auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as operações.
 Fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos.
 Auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em, casos operatórios.
 Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos.
 Participar   do   planejamento   e   de   implantação   de   programas   de   saúde   pública   e   de

educação em saúde da comunidade.
 Padronizar o atendimento de enfermagem.
 Avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares

de enfermagem.
 Supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade.
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 Executar   consultas   de   enfermagem,   atendimento   em   grupo   e   procedimento   de
enfermagem mais complexos.

 Executar atividades de fiscalização na área de sua habilitação profissional, em entidades
particulares, públicas e filantrópicas que oferecem serviços de saúde.

 Atestar   as   condições   sanitárias   dos   setores   inspecionados   para   fins   de   alvará   de
funcionamento.

 Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando cursos e
proferindo palestras em matéria específica de enfermagem.

 Analisar e emitir parecer circunstanciado e conclusivo nos processos e relatórios sobre
assentos pertinentes a sua área.

 Planejar e desenvolver ações de comunicação e educação em Vigilância Sanitária junto à
comunidade, visando assegurar a proteção e a promoção da saúde.

 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   fiscalizar   e   interditar   estabelecimentos,   ambientes   e   serviços   sujeitos   ao

controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Enfermagem, com registro no órgão de classe (COREN).
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Organizar os métodos e sistemas de controle de qualidade das matérias-primas do produto

final nas  indústrias alimentícias do município.
 Pesquisar e elaborar tecnologias de produção.
 Fiscalizar processos de conservação, embalagem e armazenamento da produção.
 Coordenar análises laboratoriais das amostras de matéria-prima e do produto final da

produção.
 Definir métodos de descarte, reciclagem e possível reaproveitamento de resíduos das

indústrias.
 Criar e testar receitas de produtos alimentícios a fim de conservar o valor nutricional, valor,

a cor e a consistência dos alimentos.
 Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidade.
 Inspecionar, fiscalizar e interditar estabelecimentos.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Engenharia de Alimentos, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.
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FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Executar   tarefas   diversas   relacionadas   com   a   composição   e   fornecimento   de

medicamentos e outros preparados semelhantes à análise de toxinas, de substâncias de
origem animal e vegetal, de matérias-primas e produtos acabados, para atender a receitas
médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais dentro de sua área de atuação.

 Controlar estoques, analisar, armazenar, distribuir, fracionar materiais, medicamentos e
correlatos.

 Dispensar e fornecer as devidas orientações aos pacientes pautados na ética e legislação
vigentes.

 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Diploma de Curso de Graduação em Farmácia/ Bioquímica com registro no
órgão de classe.
2. Conhecimento em inglês
3. Aptidão de saúde física e mental atestada por profissional médico para o pleno exercício
da função.

FISIOTERAPEUTA

CARA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Efetuar   a   prescrição   do   tratamento,   sob   orientação   médica   especializada,   através   de

diversas  modalidades  terapêuticas,  mecanoterapia,  cinesioterapia,  massoterapia,
crioterapia e termoterapia.

 Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia.
 Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública, relativos a áreas afins.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Fisioterapia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

FONOAUDIÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 20 Horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Efetuar exames para identificar problemas ou deficiência da comunicação oral, utilizando
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técnicas próprias de avaliação, treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de
voz e outros, visando o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.

 Examinar  pacientes,  fazer  diagnósticos,  prescrever  e  realizar  tratamentos  de
fonoaudiologia.

 Requisitar, realizar e interpretar exames.
 Diagnosticar   e   prescrever   tratamento   de   deglutição,   problemas   respiratórios,   fatores

etiolólicos, dislalia, paralisia cerebral, disfonias do comportamento vocal e sintomas de
distúrbios vocais.

 Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde.
 Estudar, orientar, implantar coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública.
 Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Fonoaudiologia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

MÉDICO ESPECIALISTA-MÉDICO PEDIATRA
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Examinar   pacientes,   fazer   diagnósticos,   prescrever   e   realizar   tratamentos   clínicos,

cirúrgicos e de natureza profilática relativos às diversas especializações médicas.
 Requisitar, realizar e interpretar exames de laboratório e raio X.
 Atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de inquéritos epidemiológicos

e em trabalhos de educação sanitária.
 Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública.
 Realizar   exames   clínicos   individuais,   fazer   diagnósticos,   prescrever   tratamentos   a

pacientes.
 Realizar pequenas cirurgias.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Participar   de   programas   de   capacitação   permanente   quando   indicado   pela   Secretaria

Municipal de Saúde.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso de Graduação em Medicina, com curso de especialização na área e
registro o órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

MÉDICO VETERINÁRIO

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais
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ATRIBUIÇÕES:
 Orientar e supervisionar a inspeção municipal, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, de

produtos   alimentares   em   seus   locais   de   produção,   manipulação,   armazenagem   e
comercialização, obedecendo as normas de saúde pública, para garantir a qualidade dos
produtos a serem consumidos.

 Orientar as ações de controle de zoonoses e de meio ambiente.
 Orientar, supervisionar e fiscalizar estabelecimentos criadores de animais, visando garantir

condições higiênico-sanitárias e ambientais.
 Orientar, supervisionar e fiscalizar a construção e a adaptação do matadouro municipal,

visando a inspeção quanto à sanidade dos animais abatidos ou a serem abatidos.
 Incrementar programas de educação sanitária, treinar pessoal para orientar a população

quanto a cuidados necessários na aquisição, armazenagem e manipulação de alimentos e
outras questões de vigilância sanitária preventiva.

 Elaborar   relatórios,   comunicações   e   notificações   relacionadas   com   os   trabalhos   de
vigilância sanitária de sua área específica, orientando os levantamentos epidemiológicos e
as campanhas de saúde pública.

 Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a equipe
multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento ás
necessidades da população.

 Atender as normas de segurança e higiene do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Medicina Veterinária, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

NUTRICIONISTA

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Executar atividades de fiscalização correspondentes à área de sua habilitação profissional;

indústria, distribuidora, transportadora e comércio de alimentos.
 Atestar as condições sanitárias dos estabelecimentos inspecionados para fins de alvará de

funcionamento.
 Realizar pesquisas de laboratório e trabalhos de saúde pública relacionados com nutrição

e alimentação.
 Programar, planejar e executar trabalhos de educação alimentar.
 Analisar e emitir parecer circunstanciado e conclusivo nos processos e relatórios.
 Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da legislação municipal e eficácia da ação

fiscalizadora.
 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   fiscalizar   e   interditar   estabelecimentos,   ambientes   e   serviços   sujeitos   ao

controle sanitário.
 Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Elaborar implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de alimentação e nutrição para

a população.
 Propor e coordenar a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência

alimentar, em estabelecimentos escolares, hospitalares e outros.
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 Elaborar informes técnicos para divulgação de normas e métodos de higiene alimentar,
visando a proteção materno-infantil.

 Prescrever regimes ou dietas especiais para usuários do SUS.
 Orientar a execução dos cardápios, verificando as condições dos gêneros alimentícios, sua

preparação e cozimento, sem desperdício de seus valores nutritivos.
 Recomendar   os   cuidados   higiênicos   necessários   ao   preparo   e   à   conservação   dos

alimentos para gestantes, nutrizes e lactantes.
 Determinar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos.
 Verificar a eficácia dos regimes prescritos e proceder a inquéritos alimentares.
 Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Nutrição, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

ODONTÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Atender pacientes na Odontologia Clínica, independente da faixa etária.
 Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, e verificar a

presença de cáries e outras afecções. Identificar as afecções quanto à sua extensão e
profundidade,  valendo-se  de  instrumentos  especiais,  exames  radiológicos  e/ou
laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento.

 Executar serviços de extrações, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, para
prevenir infecções mais graves.

 Restaurar   as   cáries   dentárias,   empregando   instrumentos,   aparelhos   e   substâncias
especiais, para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e a função do
dente.

 Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a instalação
de focos e infecção.

 Executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos
clínicas, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas.

 Verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados,
utilizando fichas apropriadas para acompanhar a evolução do tratamento.

 Aplicar anestesia local, regional ou troncular.
 Visitar gabinetes dentários, oficinas de prótese e laboratórios de raio x.
 Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área.
 Zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para

assegurar sua higiene e utilização.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Colaborar no levantamento e estudo epidemiológico, como coordenador.
 Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas mais complexos a outros

níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento.
 Prescrever   medicamentos   e   outras   orientações   na   conformidade   dos   diagnósticos

efetuados.
 Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.
 Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência.
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 Exercer privativamente o poder de polícia sanitária.
 Inspecionar,   interditar   e   fiscalizar   estabelecimentos,   ambientes   e   serviços   sujeitos   ao

controle sanitário.
 Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.
 Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Odontologia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

PSICÓLOGO

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Receber   pacientes   para   avaliação   e   diagnose,   emitir   laudo   indicando   problemas   e

distúrbios de ordem emocional e psíquica e o tratamento adequado.
 Efetuar o atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais, quer

grupais,   no   sentido   de   orientá-los   na   solução   de   problemas   de   ordem   emocional   e
psíquica.

 Participar de programas para o desenvolvimento de recursos humanos dos servidores da
Prefeitura Municipal.

 Participar de programas comunitários de educação para a saúde, organizando cursos e
proferindo palestras em matéria especifica de psicologia aplicada.

 Prestar atendimento ambulatorial.
 Integrar-se a equipe de trabalhos multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às

necessidades da comunidade.
 Fazer visitas domiciliares se necessário.
 Executar outras atividades correlatas.
 Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional. Curso Superior de Psicologia, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Realizar   procedimentos   de   enfermagem   dentro   das   sua   competência   técnica   e   legal

(curativos, injeções, aferição sinais vitais, vacinação, TRO, esterilização etc.).
 Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes. USF e nos domicílios,

dentro do planejamento de ações traçado pela equipe.
 Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamento na
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USF.
 Instrumentar o Cirurgião-dentista ou THD, sob a supervisão do odontólogo, durante a

realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos).
 Zelar   pela  limpeza  e  ordem  do  material,   dos equipamentos  e  dependências  na  USF,

garantindo o controle de infecção.
 Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho

epidemiológico.
 No   nível   de   sua   competência,   executar   assistência   básica   e   ações   de   vigilância

epidemiológica e sanitária.
 Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as famílias

de risco, conforme planejamento da USF.
 Descartar adequadamente o lixo da Unidade separando o lixo especial.
 Instruir e controlar serviços executados por auxiliares, juntamente com o enfermeiro.
 Realizar procedimentos de enfermagem dentro do planejamento de ações traçadas pela

secretaria e órgão afins.
 Fazer   visitas   domiciliares,   com   o   objetivo   de   prestar   cuidados   de   enfermagem,   e

acompanhar atividades do agente comunitário de saúde.
 Auxiliar o médico cirurgião durante a realização de pequenas cirurgias e na assistência a

gestantes em partos normais ou cirúrgicos.
 Fazer curativos pós-operatórios e retirar pontos.
 Prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos, em relação a vacinas, controle de

crescimento   e   desenvolvimento   da   criança   e   auxiliar   na   ministração   de   cursos   de
treinamento e capacitação.

 Atender as normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOR MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Técnico em Enfermagem, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:

 Participar do treinamento de auxiliares e atendentes odontológicos.
 Colaborar nos programas educativos de saúde bucal.
 Fazer a tomada e revelação de radiografias infra-orais.
 Realizar a remoção de indutos, placas e tártaro supra-gengival, sob supervisão do 

odontólogo.
 Executar a aplicação tópica de substâncias para a prevenção e tratamento das doenças 

orais.
 Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor, 

anotador.
 Preparar substâncias restauradoras e de moldagens.
 Preparar moldeiras.
 Confeccionar modelos.
 Zelar pela conservação e manutenção do equipamento odontológico.
 Instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira operatória (odontologia a quatro mãos).
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 Proceder à limpeza e assepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos.
 Atender crianças, procedendo à limpeza e profilaxia superficiais dos dentes.
 Aplicar compostos de flúor no esmalte dos dentes em períodos preestabelecidos.
 Fichar e fazer o controle periódico dos menores submetidos à aplicação.
 Encaminhar ao dentista os portadores de cáries dentárias, fistulas, gengivites e outros 

focos.
 Fornecer dados mensais para levantamentos estatísticos, fazer a apuração e auxiliar na 

realização de inquéritos.
 Educar e orientar os pacientes ou grupes de pacientes sobre prevenção e tratamento das 

doenças bucais.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:

1. Profissional: Curso Técnico em Higiene Dental, com registro no CRO.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercido das atividades do cargo.

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATR1BUIÇOES:
 Confeccionar o modelo de trabalho.
 Avaliar modelos de trabalho.
 Delinear a prótese removível de vários tipos nos modelos.
 Confeccionar moldeiras e/ou provisórios.
 Confeccionar base de prova.
 Escolher a cor, direto com o paciente, sob a supervisão do odontólogo especialista.
 Definir forma e tamanho do(s) dente(s), sob a supervisão do odontólogo especialista.
 Montar dentes.
 Esculpir anatomia dental e ceroplastia gengival.
 Preparar grampos e molas nos modelos.
 Posicionar expansores nos modelos.
 Confeccionar estruturas metálicas.
 Soldar estrutura metálica.
 Usinar estruturas metálicas.
 Confeccionar estruturas cerâmicas.
 Ajustar tecnicamente a prótese no articulador.
 Dar acabamento e polimento em próteses.
 Confeccionar modelos em gesso.
 Vazar moldes.
 Montar modelos em articuladores.
 Prensar peças protéticas em resina acrílica.
 Fundir peças metálicas.
 Executar inclusões simples.
 Reproduzir modelos.
 Anotar fichas clínicas.
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 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Técnico em Higiene Dental, com registro no CRO.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

ATRIBUIÇÕES:
 Manejar   aparelhos   de   raio   X   para   tirar   radiografias,   com   a   finalidade   de   facilitar   o

diagnóstico médico ou odontológico.
 Preparar o paciente para expô-lo ao raio X e, quando necessário, fixar placas de chumbo

para proteger as partes do corpo que não devem ser expostas aos raios.
 Acionar os comandos dos aparelhos regulando a direção e a intensidade da exposição.
 Revelar, lavar e secar os filmes radiográficos.
 Efetuar pequenos reparos na aparelhagem.
 Manter registros e arquivos.
 Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
 Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Técnico em Radiologia.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atividades do cargo.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais

ATRIBUIÇÕES:
 Examinar pacientes, efetuando diagnósticos; prescrever e realizar tratamentos relativos à

terapia ocupacional.
 Requisitar, realizar e interpretar exames.
 Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde.
 Orientar a coleta de dados estatísticos relativos à sua área e proceder à sua interpretação.
 Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde

pública.
 Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
 Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:
1. Profissional: Curso Superior de Terapia Ocupacional, com registro no órgão de classe.
2. Pessoal: Sanidade física e mental compatível com o exercício das atribuições do cargo.
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             Montes Claros – MG, 04 de  fevereiro de  2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
        Prefeito Municipal
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