
 
                                                           ANEXO I 

 
             Funções, remunerações, requisitos, atribuições, vagas e cargas horárias de 
trabalho. 
 
 

MÉDICO PLANTONISTA 

FUNÇÃO:  MÉDICO REMUNERAÇÃO: R$ 7.600 e Gratificações 

PLANTONISTA VAGAS: 07 

CARGA HORÁRIA: 
24H/SEMANAL 

REQUISITOS:  Curso Superior de Medicina com registro 
no 

CREMEPE. 

ATRIBUIÇÕES: Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar 
tratamentos para as diversas doenças, perturbações lesões do organismo e aplicar os 
métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente; praticar atos cirúrgicos e 
correlatos; emitir laudos e pareceres; cumprir e aplicar as leis e regulamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; participar de processos educativos e de 
vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 
Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 
em saúde; regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, 
integrando-o com outros níveis do Sistema; participar de todos os atos pertinentes à 
medicina e prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo 
indicados em Medicina, realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação 
compulsória; realizar procedimentos médicos na sua área de atuação; 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 a sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura Municipal do Paudalho e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico- científicos, para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; utilizar equipamento 
de proteção individual e coletiva; zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e 
pela guarda dos bens que lhe forem confiados; acompanhar paciente em ambulância em 
caso de necessidade; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. Supervisionar estagiários e/ou residentes 

 
 

MÉDICO RESPONSÁVEL  

FUNÇÃO:  MÉDICO REMUNERAÇÃO: R$ 3.800,00 e Gratificações 

DIARISTA VAGAS: 01 

CARGA HORÁRIA: 
20H/SEMANAL 

REQUISITOS:  Curso Superior de Medicina com registro 
no 

CREMEPE. 

ATRIBUIÇÕES: Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em 
vigor; Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática 
médica, visando ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de 
saúde, em benefício da população, sendo responsável por faltas éticas decorrentes de 
deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição; Assegurar o pleno e 
autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica; Certificar-se da regular 



habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina, organizar a escala de 
plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24horas de funcionamento 
da instituição, de acordo com regramento da Resolução CFM nº 2.056, de 20 de 
setembro de 2013; Tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas; Nas 
áreas de apoio ao trabalho médico, de caráter administrativo, envidar esforços para 
assegurar a correção do repasse dos honorários e do pagamento de salários, 
comprovando documentalmente as providências tomadas junto das instâncias 
superiores para solucionar eventuais problemas; Assegurar que as condições de 
trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito aos serviços de manutenção 
predial; Assegurar que o abastecimento de produtos e insumos de quaisquer natureza 
seja adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial, inclusive 
alimentos e produtos farmacêuticos, conforme padronização da instituição; Cumprir o 
que determina a Resolução CFM nº 2056/2013, no que for atinente á organização dos 
demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela harmonia intra e 
interprofissional; Cumprir o que determina a norma quanto às demais comissões oficiais, 
garantindo seu pleno funcionamento; Assegurar que as propagandas institucionais 
obedeçam ao disposto na Resolução CFM nº 1.974, de 14 de julho de 2011, ou aquela 
que a suceder; Assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento 
assistencial médico, independente do seu vínculo, obedeçam ao disposto no Regimento 
Interno da instituição; Assegurar que as pessoas jurídicas que atuam na instituição 
estejam regularmente inscritas no CRM; Assegurar que os convênios na área de ensino 
sejam formulados dentro das normas vigentes, garantindo seus cumprimentos. Não 
contratar médicos formados no exterior sem registro nos Conselhos de Medicina. 

 

BIOMÉDICO 

FUNÇÃO:  
BIOMÉDICO 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.268,00 e Gratificações 

DIARISTA VAGAS: 01 
CARGA HORÁRIA:  
30 HS 

REQUISITOS:. Diploma ou Declaração de conclusão de Bacharel 
em Ciências Biológicas, modalidade médica, registrado no MEC; 
Diploma ou Declaração de conclusão de Bacharel em Ciências 
Biológicas, modalidade Biomédica; registrado no MEC; Diploma ou 
Declaração de conclusão de Bacharel em Ciências Biomédicas, 
registrado no MEC; Diploma ou Declaração de conclusão de 
Bacharel em Biomedicina, registrado no MEC 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar, supervisionar e realizar as etapas pré-analítica, analítica e pós-
analítica dos diagnósticos laboratoriais de interesse à Saúde Pública, nas áreas de 
microbiologia, imunologia, virologia, parasitologia, endemias, análises físico- químicas e 
microbiológicas de água para consumo humano; manusear equipamentos; utilizar os 
Sistemas de Informação Laboratorial; capacitar técnicos; emitir laudos/relatórios de ensaio; 
emitir relatórios técnicos; participar da Gestão da Qualidade e Biossegurança, através do 
monitoramento e elaboração de documentos gerenciais e técnicos, 
implantação/implementação do controle de qualidade interno e externo; contribuir nas 
atividades de educação permanente em saúde; supervisionar estagiários; participar de 
reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de notificação compulsória; desempenhar 
outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento. 

 
 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 

FUNÇÃO:  
ENFERMEIRA 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.565,36 e Gratificações   

PLANTONISTA VAGAS: 04 
CARGA HORÁRIA: 
12 X 36 hs 

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação 
em Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da 



Educação (MEC) e registro no respectivo Conselho de Classe 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar, supervisionar e executar em grau de maior complexidade, 
serviços de enfermagem; Prestar assistência de enfermagem a pacientes com doenças 
infectocontagiosas de qualquer nível de gravidade, internados em enfermaria ou UTI; 
Supervisionar os serviços de esterilização e assepsia; Organizar e supervisionar as 
atividades hospitalares, inclusive de plantões e de provisionamento de medicamentos; 
Prestar assistência direta aos casos que exijam cuidados especiais e intensivos; Participar 
de projetos e estudos sobre a administração e organização de serviços de enfermagem; 
sistematizar as ações de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para 
determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho; 
Executar tarefas complementares ao tratamento médico e exame especializado, 
preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior eficácia na 
realização dos mesmos; Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos 
e tratamentos em situação de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, 
para atenuar as consequências dessas situações; Adaptar o paciente ao ambiente 
hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados, através da entrevista de 
administração e visitas diárias, para obter colaboração no tratamento e minimizar o 
sofrimento; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, 
elaborando escalas de serviço, 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 avaliação, para manter os padrões desejáveis de 
assistência aos pacientes; Elaborar relatórios periódicos para subsidiar estatística, 
planejamento e correção de ações; Assessorar chefias superiores em matéria de sua 
especialidade; 
 

 
 

FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO 

FUNÇÃO:  
FISIOTERAPEURA 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.100,00 e Gratificações 
 

DIARISTA VAGAS: 01 
CARGA HORÁRIA:  
30 HS 

REQUISITOS: Curso Superior em Fisioterapia com registro no 
Conselho de Classe e curso de Especialização ou Residência 
na especialidade a que concorre, realizado por instituição 
credenciada por órgão competente. 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência 
fisioterapêutica respiratória em saúde aos pacientes internados na unidade hospitalar, 
intervindo com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar; desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, no nível individual e coletivo; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; 
emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; realizar 
atividades que envolvam os familiares dos pacientes, s/n; dar suporte técnico; realizar 
registros nos prontuários; atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos; recepcionar e 
promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes; colher dados, solicitar, 
executar e interpretar exames propedêuticos e complementar; elaborar diagnósticos 
cinético-funcional; estabelecer prognósticos; reavaliar condutas e decidir pela alta 
fisioterapeuta em pacientes de ordem hospitalar e ambulatorial; desempenhar atividades de 
planejamento, organização e gestão do serviço; orientar o paciente e seus familiares sobre 
o processo terapêutico no domicilio após alta, buscando promover e facilitar o acesso e a 
participação do pacientes e seus familiares no processo de tratamento; incentivar o 
autocuidado e as práticas de educação e saúde; atuar através de ações intersetoriais; 
participar de reuniões técnicas e atuar em equipe multidisciplinar. 

 



 

TECNICO DE ENFERMAGEM 

FUNÇÃO:  
TECNICO DE 
ENFERMAGEM  

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 e Gratificações  

PLANTONISTA VAGAS: 20 
CARGA HORÁRIA: 
PLANTÃO 12 X 36HS 

REQUSITOS: Certificado de conclusão do ensino médio, Curso 
Técnico de Enfermagem, Registro no Conselho de Classe 

ATRIBUIÇÕES: Participar de ações e atividades sob orientação, prescrição do enfermeiro, 
realizar atividades inerentes a suas atribuições em ambiente hospitalar, usar técnicas de 
biossegurança em todos os procedimentos; realizar atividades de promoção, prevenção, 
proteção e reabilitação da saúde em nível individual e coletivo; atuar em equipe 
multiprofissional; executar, sob supervisão, o atendimento a pacientes; executar serviços 
técnicos de enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar 
tratamentos e procedimentos prescritos ou de rotina; prestar cuidados de higiene e conforto 
ao paciente e zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e organização do material e 
equipamentos do setor/serviço; administrar medicamentos sob a orientação e supervisão 
de enfermeiro; acompanhar os usuários em atividades terapêuticas e sociais; realizar ações 
que envolvam as famílias dos pacientes; realizar visita domiciliar; participar, quando 
indicado, de fóruns específicos junto a comunidade; participar de reuniões técnicas, realizar 
ações de Educação em Saúde a grupos específicos e de famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da Equipe de Saúde. 

 

 
 

TECNICO DE LABORATÓRIO 

FUNÇÃO:  
TECNICO DE 
LABORÁTORIO  

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 e Gratificações 

PLANTONISTA VAGAS: 02 
CARGA HORÁRIA: 
PLANTÃO 12 X 36HS 

Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, de 
instituição reconhecida pelo MEC e Certificado ou Declaração de 
conclusão do Curso de Técnico em Análises Clínicas e suas 
denominações de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos do MEC realizado em instituições devidamente 
credenciadas pelo Sistema Federal de Ensino e Sistemas 
estaduais, distrital e municipais de Ensino. 

ATRIBUIÇÕES: Executar coleta de material; manipular substâncias químicas para preparo 
de soluções e reagentes, executar sob supervisão imediata, trabalhos de análises e 
exames rotineiros de laboratórios; obedecer às normas estabelecidas para controle de 
qualidade e biossegurança; auxiliar na conservação e manutenção do laboratório; ´reparar 
reagentes, amostras, soluções, meios de cultura e outros; participar de ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; 
realizar a leitura das preparações micológicas e encaminhar os casos duvidosos ou 
positivos ao médico responsável pela definição do diagnóstico; participar das rotinas do 
laboratório nos setores de recepção, processamento laboratorial, arquivo e documentação 
apresentar relatórios periódicos; participar de reuniões técnicas; atuar em equipe 
multidisciplinar.  

 
 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.435,03 e Gratificações 

VAGAS: 12 

REQUISITOS: maior de 20 anos; ensino médio completo ou certificado de curso técnico 



equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC); Habilitação profissional como motorista categoria D Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH; curso obrigatório para capacitação de transporte de pacientes para condutores de 
veículos de emergência e suas devidas atualizações legais e renovações, de acordo com a 
legislação em vigor ( código Nacional de Trânsito); disponibilidade para a capacitação 
discriminada no anexo II, bem como para a recertificação periódica ( ART. 145 – CTB, Lei 
Nº 9503/97, Resolução do CONTRAN Nº 168/2004   

ATRIBUIÇÕES: Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de 
sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, embreagem, 
abastecimento de combustível etc.; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado 
está correta; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Dirigir-
se imediatamente ao local do chamado, quando acionado, guiando ambulância com 
segurança, respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas 
para trânsito de ambulâncias, assim como de direção defensiva; Possuir conhecimentos 
geográficos do município e saber manusear mapas no sentido de encontrar o mais rápido 
possível os locais dos chamados; Realizar transporte de pacientes em macas, pranchas e 
similares, segundo técnicas específicas, do local da ocorrência para dentro de ambulâncias 
e destas para os Hospitais; Zelar pelos equipamentos existentes nas ambulâncias, bem 
como realizar a limpeza dos materiais de estabilização e trauma como colares cervicais, 
cochins, tirantes, pranchas rígidas, entre outros; Zelar pela limpeza das viaturas, interna e 
externamente, considerando aspectos básicos de higiene e biossegurança; Realizar a 
checagem da ambulância quanto ao funcionamento adequado do veículo, comunicando à 
coordenação qualquer necessidade de manutenção do mesmo; Respeitar o horário de 
trabalho, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de 
plantão e intercorrências; está por sua vez deverá ser feita dentro da unidade na presença 
do motorista do turno anterior; Realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da 
unidade na entrada do plantão, juntamente com o médico e enfermeiro, anotando e 
comunicando à coordenação a falta ou problemas com os mesmos; Manter escuta 
constante do rádio de comunicação bem como manter contato direto com o rádio-operador, 
informando no início do plantão à equipe que comporá a unidade naquele turno e a 
movimentação da ambulância a todo instante; Executar outras tarefas correlatas. 

 
 

MAQUEIRO 

FUNÇÃO:  
MAQUEIRO 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 e Gratificações 

PLANTONISTA VAGAS: 04 
CARGA HORÁRIA: 
PLANTÃO 12 X 36HS REQUSITOS: Ensino médio completo 

ATRIBUIÇÕES: Executar a transferência segura dos pacientes no ambiente intra-
hospitalar, visando alocar o mesmo na unidade mais apropriada para a sua 
recuperação; Receber o plantão; Executar a transferência dos pacientes de forma 
segura entre as unidades; Registrar em prontuário as intercorrências durante o 
transporte; Preencher checklists de transporte; Cumprir as normas e regulamentos da 
Instituição, bem como as rotinas operacionais da sua Unidade; Executar as 
transferências, altas, óbitos dos pacientes; Participar do processo acolhimento com 
classificação de risco, transferindo os pacientes para as unidades solicitadas; 
Conhecer e manusear material imprescindível ao transporte de pacientes; Zelar pela 
organização do prontuário do paciente, bem como todos os registros internos da sua 
Unidade; Notificar a equipe de enfermagem toda e qualquer ocorrência administrativa 
e/ou eventos adversos durante o transporte do paciente; zelar pela limpeza e pela 
conservação de equipamentos e de utensílios utilizados em seus trabalhos; utilizar 
equipamentos de proteção e os de segurança em seu trabalho; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 



 
 

AUXILIAR DE SERVIÇÕS GERAIS 

FUNÇÃO:  ASG REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 e Gratificações 

PLANTONISTA VAGAS: 08 
CARGA HORÁRIA: 
PLANTÃO 12 X 36HS 

REQUSITOS: Ensino médio completo 

ATRIBUIÇÕES: auxiliar nas atividades de organização, controle de insumos 
e materiais, higienização dos ambientes e auxiliar em outras atividades de 
serviços gerais determinada pela necessidade do serviço; participar de 
treinamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


