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CNPJ: 18.307.413/0001-89 

 
 

ERRATA 01 DO EDITAL 01/2021 

O Município de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. Welerson Ultimo de Souza no uso de suas atribuições legais 

e com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal Brasileira e Lei 

Complementar Municipal 005/2019 (Estatuto dos Servidores Público) e alterações 

posteriores e Lei Complementar 272/2014 e alterações posteriores, torna público as 

alterações abaixo especificadas relativas ao Edital 01/2021, no Anexo I e IV do Processo 

Seletivo Simplificado para provimento de vagas, permanecendo inalterados os demais 

itens. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

1.1 Ficam excluídos do quadro de cargos, para abrangência em Processo Seletivo 

Simplificado posterior, os seguintes cargos: 

• Auxiliar de Saúde Bucal; 

• Técnico em Enfermagem 12X36; 

• Técnico em Farmácia; 

• Técnico em Patologia; 

• Técnico em Edificações (Fiscal); 

• Técnico em Meio Ambiente; 

• Técnico em Contabilidade. 

1.2 Segue o quadro de cargos retificado (Anexo I), bem como o quadro da descrição 

das atribuições dos cargos retificado (Anexo IV): 

ANEXO I  

QUADRO DE CARGOS 

 

 

FUNÇÃO 

 

ESCOLARIDADE /PRÉ-

REQUISITOS 

 

VENCIMENTO 

MENSAL 

Nº TOTAL 

DE VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

ARQUIVISTA 

Superior Completo em 

Arquivologia e registro no 

 

R$2.300,00 

 

01 

 

40 h/sem 
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respectivo conselho de 

classe 

 

PSICÓLOGO CRÁS 

Superior completo em 

Psicologia e registro no 

respectivo conselho de 

classe 

 

R$2.000,00 

 

01 

 

40 h/sem 

 

DENTISTA 

 

Superior completo em 

Odontologia e registro no 

CRO 

 

R$3.000,00 

 

03 

 

40 h/sem 

 

ENFERMEIRO 40 H 

Superior completo em 

Enfermagem registro no 

respectivo Conselho de 

Classe. 

 

R$3.000,00 

 

04 

 

40 h/sem 

 

ENFERMEIRO 

NOTURNO 

Superior completo em 

Enfermagem registro no 

respectivo Conselho de 

Classe. 

 

R$3.000,00 

 

01 

 

12x36 (noturno) 

 

FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 

Graduação em farmácia 

com habilitação em análises 

clínicas e registro no 

Conselho de Classe ou 

Biomedicina e registro no 

Conselho de Classe. 

 

R$2.000,00 

 

01 

 

40 h/sem 

 

FISIOTERAPEUTA 

Superior completo em 

Fisioterapia e registro no 

conselho de classe 

 

R$2.000,00 

 

01 

 

30 h/sem 

FISIOTERAPEUTA 

NASF 

Superior completo em 

Fisioterapia e registro no 

conselho de classe 

 

R$2.000,00 

 

01 

 

30h/sem 

 

FONAUDIÓLOGO 

Superior completo em 

Fonoaudiologia e registro no 

conselho de classe. 

 

R$2.000,00 

 

01 

40 h/sem 

MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 

Superior completo em 

Medicina e registro no 

respectivo conselho de 

classe. 

 

R$12.231,70 

 

 

03  

 

 

40h/sem 

 

NUTRICIONISTA 

Superior completo em 

Nutrição e registro no 

respectivo conselho. 

 

R$1.600,00 

 

01 

 

30h/sem 
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PSICÓLOGO DA 

EDUCAÇÃO 

Superior completo em 

Psicologia e registro no 

respectivo conselho de 

classe 

 

R$2.400,00 

 

01 

 

40 h/sem 

 

FARMACÊUTICO 

Superior completo em 

Farmácia e registro no 

respectivo Conselho de 

Classe 

 

R$2.000,00 

 

01 

 

40 h/sem 

 Não serão reservadas vagas a pessoas portadoras de deficiência em razão do disposto no art.90 
da Lei Orgânica Municipal e art. 6º do Estatuto. 
 

 

ANEXO IV 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

LEI MUNICIPAL Nº 272/2014 e alterações  

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUIVISTA 

✓ I. Planejamento, organização e direção de serviços de 

Arquivo;  

✓ II. Planejamento, orientação e acompanhamento do 

processo documental e informativo;  

✓ III.      Planejamento, orientação e direção das 

atividades de identificação das espécies documentais e 

participação no planejamento de novos documentos e 

controle de multicópias;  

✓ IV. Planejamento, organização e direção de serviços ou 

centro de documentação e informação constituídos de 

acervos arquivísticos e mistos;  

✓ V. Planejamento, organização e direção de serviços de 

microfilmagem aplicada aos arquivos;  

✓  VI. Orientação do planejamento da automação 

aplicada aos arquivos;  

✓ VII. Orientação quanto à classificação, arranjo e 

descrição de documentos; 

✓  VIII. Orientação da avaliação e seleção de 

documentos, para fins de preservação;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES 

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP: 35894-000 

 

CNPJ: 18.307.413/0001-89 

 
✓ IX. Promoção de medidas necessárias à conservação 

de documentos;  

✓ X. Elaboração de pareceres e trabalhos de 

complexidade sobre assuntos arquivísticos; 

✓ XI. Assessoramento aos trabalhos de pesquisa 

científica ou técnico-administrativa; 

✓ XII. Desenvolvimento de estudos sobre documentos 

culturalmente importantes. 

✓  XIII. Desempenhar tarefas afins. 

✓  XIV. Assinar, sob orientação do Secretário contratos, 

convênios ou outros documentos legais; 

✓  XV. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGO CRÁS 

✓ I. Promover estudos sobre características psicossociais 

de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos 

sociais; 

✓  II. Fornecer, a quem de direito, na prestação de 

serviços psicológicos, informações concernentes ao 

trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional; 

✓  III. Desenvolver trabalhos, visando à explicitação e a 

superação de entraves institucionais ao funcionamento 

produtivo das equipes e ao crescimento individual de 

seus integrantes; 

✓  IV. Participar de reuniões sistemáticas de 

planejamento de atividades e de avaliação do processo 

de trabalho com a equipe de referência do CRAS;  

✓  V. Participar das atividades de capacitação (ou 

formação continuada) da equipe de referência do 

CRAS;  

✓ VI. Fazer uso de conhecimentos da pedagogia, da 

psicanálise e da psicologia; 

✓  VII. Emitir laudos e pareceres sobre situação dos 

avaliados; 

✓  VIII. Pesquisar, analisar e estudar as variáveis 

psicológicas que influenciam no comportamento 

humano; 

✓  IX. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 
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DENTISTA 

✓ I. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua 

responsabilidade;  

✓ II. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o planejamento e a programação 

em saúde bucal;  

✓ III. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 

Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;  

✓ IV. Realizar a atenção integral em saúde bucal 

(promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as 

famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 

com planejamento local, com responsabilidade;  

✓ V. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, 

a outros níveis de assistência, mantendo sua 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário e 

o segmento do trabalho; 

✓  VI. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas 

à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

bucais;  

✓ VII. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros da 

Equipe de Estratégia da Saúde da Família, buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar. 

✓  VIII. Coordenar ações coletivas voltadas para 

promoção e prevenção em saúde bucal;  

✓ IX. Programar e supervisionar o fornecimento de 

insumos para as ações coletivas; 

✓ X. Capacitar às equipes de saúde da família no que se 

refere às ações educativas e preventivas em saúde 

bucal; 

✓ XI. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o 

ACD. 

✓ XII. Desempenhar demais atribuições previstas na 

seção VI;  
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✓ XIII. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEIRO 40 H 

✓ I. Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais 

da profissão de Enfermagem;  

✓ II. Manter Certidão de Responsabilidade Técnica 

atualizado e afixado no estabelecimento de saúde 

quando for o caso;  

✓ III. Organizar o serviço de Enfermagem utilizando-se de 

instrumentos administrativos como regimento interno 

normas e rotinas, protocolos, procedimentos 

operacionais padrão e outros; 

✓  IV. Elaborar, implantar e/ou implementar regimento 

interno, manuais de normas e rotinas, procedimentos, 

protocolos, e demais instrumentos administrativos de 

Enfermagem; 

✓  V. Promover a qualidade e desenvolvimento de uma 

assistência de enfermagem segura para a sociedade; 

✓  VI. Garantir que o registro das ações de enfermagem 

seja realizado conforme normas vigentes; 

✓  VII. Promover, estimular ou proporcionar, direta ou 

indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 

aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação 

e as relações humanas, bem como a avaliação 

periódica da equipe de Enfermagem;  

✓ VIII. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 

urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação 

para a continuidade da assistência prestada;  

✓ IX. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a 

Unidade Básica de Saúde; 

✓  X. Executar as ações de assistência integral em todas 

as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 

adulto e idoso; 

✓  XI. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, 

na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no 

domicílio; PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE 

GUANHÃES CNPJ: 18.307.413/0001-89 94 

✓ XII. Identificar as necessidades de enfermagem, 

realizando entrevistas, participando de reuniões e 
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através de observação sistematizada, para preservar e 

recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem, 

baseando-se nas necessidades identificadas, para 

determinar a assistência a ser prestada pela equipe de 

enfermagem no período de trabalho;  

✓ XIII. Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais 

necessários às atividades, elaborando escalas de 

serviço e atribuições diárias e especificando e 

controlando equipamentos, materiais permanentes e 

de consumo, para assegurar o desempenho adequado 

dos trabalhos de enfermagem; coordenar e 

supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, 

observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões 

de orientação e avaliação, para manter os padrões 

desejáveis de assistência aos pacientes;  

✓ XIV. Requisitar e controlar entorpecentes e 

psicotrópicos, apresentando a receita médica 

devidamente preenchida e dando saída no sistema de 

controle, para evitar desvios dos mesmos e atender às 

disposições legais; avaliar a assistência de 

enfermagem, analisando e interpretando dados 

estatísticos e registrando as atividades, para estudar o 

melhor aproveitamento de pessoal;  

✓ XV. Estudar soluções, elaborar programas e projetos e 

desenvolver pesquisas; implantar normas e medidas de 

proteção, orientando e controlando sua aplicação, para 

evitar acidentes;  

✓ XVI. Registrar as observações, tratamentos 

executados e ocorrências verificadas em relação ao 

paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de 

ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou 

relatório geral, para documentar a evolução da doença 

e possibilitar o controle da saúde, a orientação 

terapêutica e a pesquisa;  

✓ XVII. Planejar e desenvolver o treinamento sistemático 

em serviço, para o pessoal da equipe de enfermagem, 

avaliando as necessidades e os níveis de assistência 
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prestada, para aperfeiçoar o trabalho do pessoal 

recém-admitido;  

✓ XVIII. Aprimorar ou introduzir novas técnicas de 

enfermagem e melhorar os padrões de assistência.  

✓ XIX. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

vinculadas às equipes e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações entre outras), em 

todos os ciclos de vida;  

✓ XX. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 

solicitar exames complementares, prescrever 

medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal, observadas as disposições 

legais da profissão; 

✓  XXI. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com 

escuta qualificada e classificação de risco, de acordo 

com protocolos estabelecidos;  

✓ XXII. Realizar estratificação de risco e elaborar plano 

de cuidados para as pessoas que possuem condições 

crônicas no território, junto aos demais membros da 

equipe;  

✓ XXIII. Realizar atividades em grupo e encaminhar, 

quando necessário, usuários a outros serviços, 

conforme fluxo estabelecido pela rede local;  

✓ XXIV. Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de 

enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros 

membros da equipe;  

✓ XXV. Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de 

enfermagem e ACS;  

✓ XXVI. Implementar e manter atualizados rotinas, 

protocolos e fluxos relacionados a sua área de 

competência na UBS;  

✓ XXVII. Coordenar a Vigilância em Saúde, quando lhe 

for determinado;  
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✓ XXVIII. No nível de suas competências, executarem 

assistência básica e ações de vigilância epidemiológica 

e sanitária;  

✓ XXIX. Agir de forma a eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesses à saúde;  

✓ XXX. Controlar bens de consumo que relacionem direta 

ou indiretamente com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e processos, da produção ao consumo;  

✓ XXXI. Controlar prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde; 

✓  XXXII. Atuar para eliminar, diminuir ou prevenir riscos 

à saúde individual e coletiva, assim como intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção, comercialização e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. Essas 

ações abrangem a saúde do trabalhador, o controle de 

bens de consumo relacionados à saúde, da produção 

ao consumo e da prestação de serviços que envolvem 

a saúde;  

✓ XXXIII. Exercer outras atribuições conforme legislação 

profissional, e que sejam de responsabilidade na sua 

área de atuação. 

✓ XXXIV. Desempenhar demais atribuições previstas na 

seção VI; 

✓  XXXV. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

ENFERMEIRO NOTURNO 

✓ I. Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais 

da profissão de Enfermagem;  

✓ II. Manter Certidão de Responsabilidade Técnica 

atualizado e afixado no estabelecimento de saúde 

quando for o caso;  

✓ III. Organizar o serviço de Enfermagem utilizando-se de 

instrumentos administrativos como regimento interno 

normas e rotinas, protocolos, procedimentos 

operacionais padrão e outros;  
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✓ IV. Elaborar, implantar e/ou implementar regimento 

interno, manuais de normas e rotinas, procedimentos, 

protocolos, e demais instrumentos administrativos de 

Enfermagem;  

✓ V. Promover a qualidade e desenvolvimento de uma 

assistência de enfermagem segura para a sociedade;  

✓ VI. Garantir que o registro das ações de enfermagem 

seja realizado conforme normas vigentes;  

✓ VII. Promover, estimular ou proporcionar, direta ou 

indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 

aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação 

e as relações humanas, bem como a avaliação 

periódica da equipe de Enfermagem;  

✓ VIII. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 

urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação 

para a continuidade da assistência prestada; 

✓  IX. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a 

Unidade Básica de Saúde; 

✓  X. Executar as ações de assistência integral em todas 

as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 

adulto e idoso;  

✓ XI. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, 

na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no 

domicílio;  

✓ XII. Identificar as necessidades de enfermagem, 

realizando entrevistas, participando de reuniões e 

através de observação sistematizada, para preservar e 

recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem, 

baseando-se nas necessidades identificadas, para 

determinar a assistência a ser prestada pela equipe de 

enfermagem no período de trabalho;  

✓ XIII. Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais 

necessários às atividades, elaborando escalas de 

serviço e atribuições diárias e especificando e 

controlando equipamentos, materiais permanentes e 

de consumo, para assegurar o desempenho adequado 

dos trabalhos de enfermagem; coordenar e 

supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, 
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observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões 

de orientação e avaliação, para manter os padrões 

desejáveis de assistência aos pacientes;  

✓ XIV. Requisitar e controlar entorpecentes e 

psicotrópicos, apresentando a receita médica 

devidamente preenchida e dando saída no sistema de 

controle, para evitar desvios dos mesmos e atender às 

disposições legais; avaliar a assistência de 

enfermagem, analisando e interpretando dados 

estatísticos e registrando as atividades, para estudar o 

melhor aproveitamento de pessoal;  

✓ XV. Estudar soluções, elaborar programas e projetos e 

desenvolver pesquisas; implantar normas e medidas de 

proteção, orientando e controlando sua aplicação, para 

evitar acidentes;  

✓ XVI. Registrar as observações, tratamentos 

executados e ocorrências verificadas em relação ao 

paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de 

ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou 

relatório geral, para documentar a evolução da doença 

e possibilitar o controle da saúde, a orientação 

terapêutica e a pesquisa; 

✓  XVII. Planejar e desenvolver o treinamento sistemático 

em serviço, para o pessoal da equipe de enfermagem, 

avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada, para aperfeiçoar o trabalho do pessoal 

recém-admitido; 

✓  XVIII. Aprimorar ou introduzir novas técnicas de 

enfermagem e melhorar os padrões de assistência.  

✓ XIX. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

vinculadas às equipes e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações entre outras), em 

todos os ciclos de vida; 

✓  XX. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 

solicitar exames complementares, prescrever 

medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, ou outras normativas técnicas 
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estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal, observadas as disposições 

legais da profissão;  

✓ XXI. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com 

escuta qualificada e classificação de risco, de acordo 

com protocolos estabelecidos;  

✓ XXII. Realizar estratificação de risco e elaborar plano 

de cuidados para as pessoas que possuem condições 

crônicas no território, junto aos demais membros da 

equipe; 

✓  XXIII. Realizar atividades em grupo e encaminhar, 

quando necessário, usuários a outros serviços, 

conforme fluxo estabelecido pela rede local; 

✓  XXIV. Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de 

enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros 

membros da equipe;  

✓ XXV. Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de 

enfermagem e ACS;  

✓ XXVI. Implementar e manter atualizados rotinas, 

protocolos e fluxos relacionados a sua área de 

competência na UBS;  

✓ XXVII. Coordenar a Vigilância em Saúde, quando lhe 

for determinado;  

✓ XXVIII. No nível de suas competências, executarem 

assistência básica e ações de vigilância epidemiológica 

e sanitária; 

✓  XXIX. Agir de forma a eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesses à saúde;  

✓ XXX. Controlar bens de consumo que relacionem direta 

ou indiretamente com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e processos, da produção ao consumo;  

✓ XXXI. Controlar prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde;  
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✓ XXXII. Atuar para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde individual e coletiva, assim como intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção, comercialização e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. Essas 

ações abrangem a saúde do trabalhador, o controle de 

bens de consumo relacionados à saúde, da produção 

ao consumo e da prestação de serviços que envolvem 

a saúde;  

✓  XXXIII. Exercer outras atribuições conforme legislação 

profissional, e que sejam de responsabilidade na sua 

área de atuação.  

✓ XXXIV. Desempenhar demais atribuições previstas na 

seção VI;  

✓ XXXV. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

✓ I. Assumir a responsabilidade pela execução e 

supervisão de todos os procedimentos praticados no 

laboratório, cumprindo lhe respeitar e fazer respeitar as 

normas referentes ao exercício profissional; 

✓  II. Realizar exames de Análises Clínicas em geral, 

sangue, urina, fezes, e outros, valendo-se de diversas 

técnicas específicas. 

✓ III. Prestar orientações necessárias ao paciente em 

relação às fases do exame clínico laboratorial; 

✓  IV. Assumir a responsabilidade técnica e firmar os 

respectivos laudos;  

✓ V. Assumir e executar o processamento adequado de 

todo material a ser analisado; 

✓ VI. Testar e analisar substâncias e materiais colhidos 

que lhe for encaminhado;  

✓ VII. Manter os reagentes e insumos utilizados na 

realização dos exames em condições adequadas de 

conservação;  

✓ VIII. Garantir que o laboratório tenha boas condições de 

higiene e segurança;  

✓ IX. Manter e fazer cumprir o sigilo profissional;  
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✓ X. Manter os documentos previstos na legislação 

vigente;  

✓ XI. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

✓ I. Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e 

realizar tratamentos de fisioterapia;  

✓ II. Requisitar, realizar e interpretar exames; 

✓ III. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de 

saúde;  

✓ IV. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar 

projetos e programas especiais de saúde pública;  

✓ V. Atender individualmente ou em grupo adultos e 

crianças;  

✓ VI. Atendimento fisioterápico clínico e domiciliar; 

✓  VII. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA NASF 

✓ I. Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e 

realizar tratamentos de fisioterapia; 

✓  II. Requisitar, realizar e interpretar exames; 

✓ III. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de 

saúde; 

✓  IV. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar 

projetos e programas especiais de saúde pública; 

✓  V. Atender individualmente ou em grupo adultos e 

crianças; 

✓  VI. Atendimento fisioterápico clínico e domiciliar;  

✓ VII. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

FONAUDIÓLOGO ✓ I. Atender consultas de fonoaudiologia em 

ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar 

exames médicos em escolares e pré-escolares; 

✓  II. Examinar servidores públicos municipais para fins 

de controle do ingresso, licença e aposentadoria;  

✓ III. Preencher e assinar laudos de exames e verificação; 

✓  IV. Fazer diagnósticos em diversas patologias 

fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, 

disfonia, problemas psicomotores, atraso de 
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linguagem, disartria e afasia) e recomendar a 

terapêutica indicada para cada caso;  

✓ V. Prescrever exames laboratoriais.  

✓ VI. Atender a população de um modo geral, 

diagnosticando enfermidades, medicando-os ou 

encaminhando-os, em casos especiais, a setores 

especializados. 

✓  VII. Atender emergências e prestar socorros; VIII. 

Elaborar e emitir laudos médicos; 

✓  IX. Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; 

✓  X. Efetuar exames para identificar problemas ou 

deficiências da comunicação oral, utilizando técnicas 

próprias de avaliação, treinamento fonético, auditivo, de 

dicção, empostação de voz e outros, visando o 

aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; 

✓ XI. Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever 

e realizar tratamentos de fonoaudiologia;  

✓ XII. Requisitar, realizar e interpretar exames; 

✓ XIII. Diagnosticar e prescrever tratamento de 

deglutinação, problemas respiratórios, fatores 

etiológicos, dislalia, paralisia cerebral, disfonias do 

comportamento vocal e sintomas de distúrbios vocais; 

✓  XIV. Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de 

saúde; 

✓  XV. Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar 

projetos e programas especiais de saúde pública;  

✓ XVI. Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a 

sua área; 

✓  XVII. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ I. Executar atividades profissionais típicas, 

correspondentes à sua respectiva habilitação superior, 

com minúcias e acuidade na anamnese;  

✓ II. Orientar e supervisionar o trabalho dos demais 

profissionais de saúde, com relação à sua 

especialidade; 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 

✓ III. Prestar assessoramento médico em sua área de 

conhecimento, com vistas a obtenção de melhores 

resultados;  

✓ IV. Participar de equipes multiprofissionais das áreas 

de saúde e educação;  

✓ V. Fazer exames médicos necessários à admissão de 

pessoal pelo Município; 

✓ VI. Realizar exames periódicos dos servidores do 

Município, mantendo acompanhamento médico; 

✓ VII. Executar outras tarefas afins. 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

✓ I. Elaborar programas de alimentação básica para os 

estudantes da rede escolar municipal, para as crianças 

das creches, para as pessoas atendidas nos postos de 

saúde e nas demais unidades de assistência médica e 

social da Prefeitura; acompanhar a observância dos 

cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua 

eficiência; supervisionar os serviços de alimentação 

promovidos pela escola, visitando sistematicamente as 

unidades, para o acompanhamento dos programas e 

averiguação do cumprimento das normas 

estabelecidas; 

✓  II. Acompanhar e orientar o trabalho de educação 

alimentar realizado pelos professores da rede municipal 

de ensino e das creches; elaborar cardápios 

balanceados e adaptados aos recursos disponíveis 

para os programas assistenciais desenvolvidos pela 

Prefeitura; 

✓  III. Planejar e executar programas que visem a 

melhoria das condições de vida da comunidade de 

baixa renda no que se refere a difundir hábitos 

alimentares mais adequados, de higiene e de educação 

do consumidor; participar do planejamento da área 

física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos 

órgãos municipais, aplicando princípios concorrentes a 

aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a 

utilização dessas dependências; concernentes a 

aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a 
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utilização dessas dependências; elaborar previsões de 

consumo de gêneros alimentícios e utensílios, 

calculando e determinando as quantidades necessárias 

à execução dos serviços de nutrição, bem como 

estimando os respectivos custos; realizar pesquisas no 

mercado fornecedor, seguindo critério custo qualidade; 

✓  IV. Emitir parecer nas licitações para aquisição de 

gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos 

necessários para a realização dos programas escolares 

e outros, caso necessário  

✓ V. Participar das atividades do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional SISVAM; elaborar pareceres, 

informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 

para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de atividades em sua área de atuação; participar das 

atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação;  

✓ VI. Prestar assistência nutricional a indivíduos e 

coletividades (sadios e enfermos);  

✓ VII. Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades 

de alimentação e nutrição;  

✓ VIII. Efetuar controle higiênico-sanitário;  

✓ IX. Participar de programas de educação nutricional;  

✓ X. Estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao 

consumidor de indústrias de alimentos e ministrar 

cursos;  

✓ XI. Atuar em conformidade ao Manual de Boas 

Práticas. 

✓  XII. Identificar e analisar hábitos alimentares e 

deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como 

compor cardápios especiais visando suprir as 

deficiências diagnosticadas; 

✓  XIII. Supervisionar o preparo e distribuição das 

refeições;  

✓ XIV. Supervisionar o trabalho de recebimento e 

armazenamento dos gêneros alimentícios;  
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✓ XV. Requisitar o material necessário para o preparo das 

refeições;  

✓ XVI. Promover aulas, reuniões e capacitação da 

comunidade escolar para questões de nutrição e vida 

saudável. 

✓  XVII. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGO EDUCAÇÃO 

✓ I. Colaborar com a adequação, por parte dos 

educadores, de conhecimentos da psicologia que lhes 

sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus 

papéis; 

✓  II. Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, 

visando a explicitação e a superação de entraves 

institucionais ao funcionamento produtivo das equipes 

e ao crescimento individual de seus integrantes; 

✓  III. Desenvolver, com os participantes do trabalho 

escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, 

pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, 

identificar e resolver problemas psicossociais que 

possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de 

potencialidades, a autorrealização e o exercício da 

cidadania consciente;  

✓ IV. Elaborar e executar procedimentos destinados ao 

conhecimento da relação professor-aluno, em 

situações escolares específicas, visando, através de 

uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de 

uma metodologia de ensino que favoreça a 

aprendizagem e o desenvolvimento; 

✓  V. Planejar, executar e/ou participar de pesquisas 

relacionadas a compreensão de processo ensino-

aprendizagem e conhecimento das características 

Psicossociais da clientela, visando a atualização e 

reconstrução do projeto pedagógico da escola, 

relevante para o ensino, bem como suas condições de 

desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de 

fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, dos 

professores e usuários e de criar programas 
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educacionais completos, alternativos, ou 

complementares;  

✓ VI. Participar do trabalho das equipes de planejamento 

pedagógico, currículo e políticas educacionais, 

concentrando sua ação naqueles aspectos que digam 

respeito aos processos de desenvolvimento humano, 

de aprendizagem e das relações interpessoais, bem 

como participar da constante avaliação e do 

redirecionamento dos planos, e práticas educacionais 

implementados;  

✓ VII. Desenvolver programas de orientação profissional, 

visando um melhor aproveitamento e desenvolvimento 

do potencial humano, fundamentados no conhecimento 

psicológico e numa visão crítica do trabalho e das 

relações do mercado de trabalho;  

✓ VIII. Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do 

sistema educacional e encaminhar, aos serviços de 

atendimento da comunidade, aqueles que requeiram 

diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos 

específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade 

de solução na escola, buscando sempre a atuação 

integrada entre escola e a comunidade;  

✓ IX. Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área 

de Psicologia Educacional; 

✓ X. Realizar atividades clínicas pertinentes a sua 

responsabilidade profissional;  

✓ XI. Apoiar as Equipes PSF na abordagem e no 

processo de trabalho referente aos casos de 

transtornos mentais severos e persistentes, uso 

abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos 

de internações psíquicas, tentativas de suicídio, 

situações de violência intrafamiliar; 

✓  XII. Discutir com as Equipes PSF os casos 

identificados que necessitam de ampliação da clínica 

em relação a questões subjetivas; 

✓ XIII. Criar em conjunto com as Equipes PSF, 

estratégias para abordar problemas vinculados à 

violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, 
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visando á redução de danos e á melhoria da qualidade 

do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; 

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHÃES 

CNPJ: 18.307.413/0001-89 110 XIV.  

✓ XIV. Evitar práticas que levem aos procedimentos 

psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à 

medicalização de situações individuais e sócias, 

comuns à vida cotidiana. 

✓  XV. Fazer uso de conhecimentos da pedagogia, da 

psicanálise e da psicologia; 

✓ XVI. Promover intervenções em caso de fracasso ou de 

evasão escolar; 

✓  XVII. Orientando estudantes e seus familiares no 

processo de aprendizagem; 

✓ XVIII. Emitir laudos e pareceres sobre situação dos 

avaliados; 

✓  XIX. Manter contínuo contato com os docentes para 

um trabalho conjunto; 

✓  XX. Acompanhar o trabalho do Atendimento 

Educacional Especializado aos alunos com deficiências 

e transtornos;  

✓ XXI. Articular com os diversos setores a inter-relação 

do espaço escolar com suas áreas de atuação. 

✓  XXII. Pesquisar, analisar e estudar as variáveis 

psicológicas que influenciam no comportamento 

humano; 

✓  XXIII. Desempenhar demais atribuições correlatas à 

natureza do cargo. 

FARMACÊUTICO ✓ I. Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 

produção, dispensação, controle, armazenamento, 

distribuição e transporte de produtos da área 

farmacêutica tais como medicamentos, alimentos 

especiais, cosméticos, imunobiológicos, 

domissanitários e insumos correlatos; 

✓  II. Participar da elaboração, coordenação e 

implementação de políticas de medicamentos;  

✓ III. Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, 

produtos, serviços e exercício profissional;  
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✓ IV. Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 

farmacêuticos;  

✓ V. Responsabilizar-se tecnicamente pela Farmácia de 

Minas;  

✓ VI. Alimentar a base de dados do SIGAF com 

tempestividade e qualidade;  

✓ VII. Contribuir para a elaboração/revisão do Plano 

Municipal de Assistência Farmacêutica; 

✓  VIII. Contribuir para a elaboração/revisão da Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais;  

✓ IX. Fornecer à Superintendência de Assistência 

Farmacêutica – SAF/SES relatório fotográfico 

indicando as etapas de execução das obras de 

construção, conforme Manual de Monitoramento 

Fotográfico a ser disponibilizado pela SAF/SES, bem 

como relatórios fotográficos da montagem e 

inauguração da unidade;  

✓ X. Assegurar a manutenção do estoque mínimo de 

medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais, obedecendo às necessidades de saúde da 

população; 

✓  XI. Realizar/supervisionar a dispensação de 

medicamentos dos Componentes Básico e Estratégico 

da Assistência Farmacêutica na Rede Farmácia de 

Minas no âmbito municipal;  

✓ XII. Contribuir para o planejamento e execução das 

ações de saúde municipais em consonância com a 

equipe de saúde; 

✓  XIII. Cumprir com as Boas Práticas Farmacêuticas 

conforme legislação vigente;  

✓ XIV. Assumir, progressivamente o acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes em estreita interação 

com as equipes responsáveis pela Atenção Primária 

em Saúde do município, visando a implantação do 

Cuidado Farmacêutico e contribuindo para o uso 

racional dos medicamentos; 

✓  XV. Executar outras atividades correlatas ao cargo, 

inclusive as constantes do termo de parceria firmado 
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junto à Secretaria de Estado de Saúde relativamente à 

Farmácia de Minas. XVI. Desempenhar demais 

atribuições correlatas à natureza do cargo. 

 

1.3 Onde se lê: 4.5 g) “será realizada no primeiro dia útil seguinte. Leia-se: “será 

realizada no segundo dia útil seguinte. 

 

 

Dores de Guanhães/MG, 18 de fevereiro de 2.021. 

 

 

Welerson Ultimo de Souza 
Prefeito Municipal 
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