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ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
NOME DO CARGO: MÉDICO GENERALISTA  

QUADRO: Estatutário 

 
 SINTESE DOS DEVERES: Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças; 
 
 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES :  realizar cirurgias de pequeno porte em postos de saúde da rede 
pública, sob gerenciamento da SMS, em regime de plantões, incluindo os períodos diurno, noturno, fins de 
semana e feriados; participar e/ou coordenar programas de prevenção e promoção da saúde propostos pela 
SMS; participar  em eventos especiais ligados à saúde quando escalado pela Supervisão da Secretaria, 
incluindo atendimento em unidade móvel médico-odontológica; participar de ações comunitárias de saúde e 
outros programas especiais mantidos pela Secretaria. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO : 

a)HORÁRIO : Conforme regulamento 
b) OUTRAS : 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a)INSTRUÇÃO:  
b) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: 
c) IDADE: 
 
 

NOME DO CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA – OBSTETRA   

QUADRO: Estatutário 

 
  SINTESE DOS DEVERES: Atender em clínica ginecológica e obstétrica nos postos de 
saúde da rede pública, sob gerenciamento da SMS, em regime de consultas pré-agendadas ou de pronto 
atendimento em regime de plantões, incluindo os períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados; 
 
  EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES : participar e/ou coordenar programas de prevenção e 
promoção da saúde mantidos pela Secretaria, com ênfase especial ao Programas de Prevenção e Promoção 
da Saúde da Mulher, como, por exemplo, os Programas de Prevenção e Detecção dos Cânceres do Colo 
Uterino e de Mama e os Programas de Atenção Pré-natal; participar em eventos especiais quando escalado 
pela Supervisão da Secretaria, incluindo atendimento em unidade móvel médico-odontológica; participar 
de ações comunitárias ligadas à saúde e outros programas especiais mantidos pela Secretaria. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO : 

a)HORÁRIO : Conforme regulamento 
b) OUTRAS : 



 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a)INSTRUÇÃO:  
b) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: 
c) IDADE: 

 

 
NOME DO CARGO: ODONTÓLOGO 

QUADRO: Estatutário 

 
  SINTESE DOS DEVERES: Examinar, identificar e tratar, clínica e/ou cirurgicamente, 
afecções dos dentes e tecidos de suporte; 
 
  EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES :  analisar e interpretar resultados de exames 
radiológicos e laboratoriais para complementação de diagnóstico; prescrever e administrar medicamentos; 
aplicar anestésicos locais e regionais; manter registro de pacientes atendidos, anotando a conclusão do 
diagnóstico, tratamento e evolução da afecção para orientação terapêutica adequada; orientar sobre saúde, 
higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças peridentais; orientar e encaminhar para 
tratamento especializado; executar outras tarefas correlatas, atuando sempre em conformidade com o 
regulamento de sua profissão. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO : 
a)HORÁRIO : Conforme regulamento 
b) OUTRAS : 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a)INSTRUÇÃO:  
b) HABILITAÇÃO FUNCIONAL: 
c)IDADE: 

 
 
 
 


