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ATO DO GESTOR 

Resolução N.º 043 de 13 de abril de 2018 

 

Súmula: Inclui Funções Temporárias ao 

Plano de Empregos e Salários do CONIMS 

para atuação no CAPS AD III do Município 

de Coronel Vivida/PR, o qual será 

administrado pelo Consórcio Intermunicipal 

de Saúde – CONIMS e dá outras 

providências.  

  

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José 

Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, 

Contrato de Consórcio, Estatuto Social e Plano de Empregos e Salários e 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 130 de 26 de janeiro de 2012 do Ministério da 

Saúde, a qual redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24 h 

(CAPS AD III) e os respectivos incentivos financeiros, 

CONSIDERANDO a deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Prefeitos, 

instância máxima deste Consórcio, que decidiu em 23 de fevereiro de 2018, pela criação 

das funções temporárias, bem como que a administração do CAPS AD III de Coronel 

Vivida/PR será feita pelo CONIMS, 

CONSIDERANDO o Art. 28 do Plano de Empregos e Salários deste Consórcio, 

que dispõe sobre a contratação de empregados por prazo determinado,  

CONSIDERANDO o excepcional interesse público e a imediata necessidade da 

instituição das funções públicas para atuação no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 

AD III, e os prazos constantes nas Portarias do Ministério da Saúde para implantação e 

início de seu funcionamento, 

 CONSIDERANDO o atual exíguo quadro de empregados próprios do CONIMS e o 

fato de que o serviço será prestado em centro localizado em Município diverso da Sede 

deste Consórcio, 
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CONSIDERANDO que a região não conta com unidade de atendimento na 

modalidade CAPS AD III e o que o auxílio do CONIMS viabilizará o seu funcionamento, o 

que importará em uma melhora na prestação do serviço público de saúde aos Municípios 

que compõem o CONIMS, na medida em que tais Centros promovem a reabilitação e 

terapia de portadores de transtornos mentais, na forma da Lei Federal 10.216, de 

06/04/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos de tais pessoas, 

CONSIDERANDO que o Município habilitado e agraciado com o recurso integre o 

Estado do Paraná, os municípios do Estado de Santa Catarina, que compõem o 

CONIMS, também estariam dispostos a financiar o serviço, com a condição de que seus 

residentes também possam dele usufruir, 

CONSIDERANDO a Portaria nº 336 GM/MS de 2002, que regulamenta o 

funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estabelece a necessidade 

de contar com estrutura e equipe profissional própria, em razão do que o Município de 

Coronel Vivida, já habilitado e com estrutura física já construída para tal fim, requer 

auxílio em pessoal (recursos humanos) a este CONIMS, 

CONSIDERANDO que a urgência na contratação decorre do fato de, após a 

habilitação para implantação do CAPS, o Município também ter prazo para iniciar seu 

efetivo funcionamento, conforme normativa do Ministério da Saúde, o que não é 

compatível com o tempo necessário à realização de Concurso Público, 

CONSIDERANDO que o tempo para a realização de Concurso Público, para a 

contratação de entidade especializada para a elaboração das provas (Banca de 

Concurso) por meio de procedimento licitatório, superará o prazo que o Município de 

Coronel Vivida tem para iniciar o funcionamento da unidade, sob pena de perder o 

incentivo, 

CONSIDERANDO a Portaria nº 3089/2011 do Ministério da Saúde, as verbas de 

custeio somente serão repassadas após a certificação de que a unidade conta com 

efetivas condições de funcionamento, aí considerada a equipe básica de funcionários, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Incluir ao Plano de Emprego e Funções deste Consórcio, as funções públicas 

temporárias e o número de vagas, bem como a carga horária e salários correspondentes, 
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conforme tabela a seguir, para atender exclusivamente a demanda do Centro de 

Atendimento Psicossocial - CAPS AD III, localizado no Município de Coronel Vivida: 

    

Art. 2º As vagas para as funções a que se refere o artigo anterior, serão ocupadas pelos 

candidatos que atenderem aos requisitos exigidos no edital do Processo Seletivo 

Simplificado e o prazo máximo fixado para a duração do vínculo será de 12 meses, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

Art. 3º As atribuições das funções previstas no artigo 1º estão discriminadas no Anexo I, 

o qual integra este instrumento. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 

sua publicação. 

     Pato Branco/PR, 13 de abril de 2018. 

 

  

Altair José Gasparetto 
Presidente 

 

TABELA DE FUNÇÕES PÚBLICAS DO CAPS AD III - CORONEL VIVIDA/PR 

Funções Públicas Nº Vagas Carga Horária Salário  

Assistente Social  01 20 R$ 1.812,68 

Auxiliar Administrativo I 02 40 R$ 1.276,12 

Auxiliar de Serviços Gerais 03 40 R$ 1.087,60 

Educador Físico 01 20 R$ 1.812,68 

Enfermeiro 05 12h por 36h R$ 3.625,38 

Farmacêutico/Bioquímico 01 20 R$ 1.812,68 

Médico Clínico Geral 01 40 R$ 14.800,00 

Médico Psiquiatra 01 20 R$ 8.800,00 

Pedagogo 01 20 R$ 1.812,68 

Psicólogo 01 20 R$ 1.812,68 

Técnico de Enfermagem 06 12h por 36h R$ 1.305,12 

Terapeuta Ocupacional 01 20 R$1.812,68 
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EDITAL Nº 001/2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS CAPS AD III – 
CORONEL VIVIDA/PR 

1 – ASSISTENTE SOCIAL 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra 
ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir 
ou eliminar desajustes; Estudar e analisar as causas de desajustamento social, 
estabelecendo planos de ações que busquem o restabelecimento da 
normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes 
ou ao meio social; Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de 
assistência social, promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, 
para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual; Assistir as 
famílias, orientando as e fornecendo lhes suporte material, educacional, médico e 
de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência 
harmônica entre os membros, oferecendo o suporte necessário para a 
reabilitação/estabilização da saúde ao paciente assistido pelo CAPS AD III; 
Participar, planejar, atuar com a equipe multiprofissional em todos os aspectos do 
Plano de Cuidados; Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas 
pelas chefias superiores. 

2 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

Executar tarefas de caráter administrativo, financeiro, de apoio, logístico e rotinas 
que envolvem certo grau de complexidade e esforço mental. Atender ao público, 
interno e externo, prestando informações simples, atendendo e fazendo ligações 
telefônicas, anotando e enviando recados, recebendo correspondências e 
efetuando encaminhamentos necessários; Digitar atos, relatórios e documentos 
administrativos, bem como conferi-los; Arquivar processos, publicações e 
documentos diversos de interesse da unidade administrativa; Receber, conferir e 
registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas 
referentes ao protocolo; Autuar documentos e preencher fichas de registro para 
formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores 
competentes; Controlar estoques, providenciar a distribuição e reposição de 
materiais, de acordo com normas estabelecidas, procedendo ao controle diário 
do fichário de entrada e saída, data de fabricação e de validade e à verificação 
das especificações e qualidade dos produtos com as notas fiscais; Preencher 
fichas e formulários e elaborar mapas, demonstrativos, relações, quadros, 
tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas, gráficos, relatórios e outros 
documentos administrativos, realizando os levantamentos necessários, 
conferindo informações e documentos originais; Operar e zelar pela manutenção 
de máquinas reprográficas, autenticadoras, de microfilmagem, micros, terminais 
de computadores e equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo em 
ordem e conservação as dependências e promovendo a recuperação dos 
equipamentos e máquinas; Auxiliar na organização de programas de divulgação, 
na preparação de material publicitário e na seleção de veículos de comunicação; 
Redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, documentos 
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legais e outros significativos para o órgão; Realizar, sob orientação específica, 
coleta de preços e licitações para aquisição de material; Colaborar nos estudos 
para a organização, racionalização, levantamentos, planejamento e implantação 
de serviços e rotinas de trabalho nas unidades administrativas; Examinar a 
exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, 
datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente 
e, quando autorizado pela chefia, adotar as providências necessárias; Rever a 
redação de minutas de documentos legais, de relatórios, de pareceres e de 
correspondências que exijam pesquisas específicas que tratem de assuntos de 
maior complexidade; Colaborar com os técnicos e profissionais na elaboração de 
manuais de serviço e outros projetos afins, auxiliando nas tarefas de apoio 
administrativo; Selecionar documentos para arquivos e que se destinem à 
microfilmagem ou incineração, de acordo com as normas que regem a matéria; 
Executar rotinas pertinentes à secretaria como a organização e manutenção de 
prontuários e documentos, entre outros; Executar serviços de apoio nas áreas de 
recursos humanos, administração, finanças, licitação, compras e logística; Operar 
microcomputador, utilizando programas e aplicativos, para incluir, alterar e obter 
dados e informações, bem como consultar registros; Participar de estudos e 
projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área 
administrativa; Responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às 
suas atividades funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas 
informatizados utilizados; Recepcionar, controlar visitantes, encaminhar visitantes 
para os setores solicitados, responder perguntas gerais sobre a organização ou 
direcionar as perguntas para outros empregados qualificados a responder, enviar 
e receber correspondências ou produtos, processar a correspondência recebida 
(pacotes, telegramas, fax e mensagens), organizá-los e distribuir para o 
destinatário, executar arquivamento de documentos, controlar as chaves, 
registrar informações, utilizar o computador e impressoras da recepção, utilizar 
pagers, intercomunicadores, rádios e sistema de alto-falantes, utilizar a máquina 
copiadora, utilizar o fax, manter atualizado os livros de registros de 
correspondência e registro de fax; Executar outras atribuições correlatas e afins 
solicitadas pelas chefias superiores.  

3 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Compreende a execução de tarefas manuais de caráter simples que exijam 
esforços físicos, certos conhecimentos e habilidades elementares; Executar 
serviços de limpeza geral e arrumação em repartições e dependências e serviços 
que visem ao bom funcionamento dos prédios; Preparar café a chefias, visitantes 
e empregados do setor; Servir refeições/lanches aos internos (pacientes); Manter 
limpos e arrumados os utensílios de cozinha e o material sob sua guarda; 
Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu 
trabalho, requisitando o material necessário, quando for o caso; Percorrer as 
dependências dos edifícios, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem 
como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos 
elétricos; Realizar, eventualmente, serviços externos para atender necessidades 
do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem 
como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e 
utensílios, que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; Executar serviços 
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de vigilância e recepção em portarias; Realizar a retirada de entulhos, a limpeza 
e capinação nas áreas externas, a poda de grama e árvores, tratos culturais em 
jardins, floreiras e canteiros; Zelar pela guarda, manutenção e conservação dos 
utensílios, material de limpeza e equipamentos colocados sob sua 
responsabilidade, solicitando os consertos quando se fizerem necessários; 
Manter limpas e higienizadas as áreas da cozinha e dos equipamentos e 
utensílios, evitando qualquer acúmulo de sujeira, bem como o aparecimento de 
insetos e roedores; Adotar medidas de higiene e segurança, com vistas a evitar 
contaminação e provocação de acidentes, utilizando material e vestuário 
adequados; Responsabilizar-se por máquinas, equipamentos, insumos e 
patrimônio, evitando perdas, providenciando a manutenção preventiva e os 
consertos necessários; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando 
detritos e dispondo-os de acordo com as determinações definidas; 
Responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 
funcionais; Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias 
superiores. 

4 – EDUCADOR FÍSICO 

Incentivar, estimular, orientar, supervisionar e direcionar a prática do exercício 
físico nos pacientes, individual ou em grupo, proporcionando melhor qualidade de 
vida; Conhecimento das necessidades biológicas e psicológicas dos pacientes; 
Desenvolver programas de treinamento de acordo com cada necessidade; 
Aplicar treinamento físico personalizado com o indivíduo ou em grupos; Realizar 
atividades corporais de lazer e recreativas; Registrar no prontuário a consulta 
e/ou o atendimento prestado ao paciente; Compor a equipe multiprofissional do 
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III e ter habilidade para trabalhar em 
equipe, colaborando na construção do projeto terapêutico da unidade; 
Disponibilidade para trabalhar na lógica do território; conhecer, diagnosticar, 
intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades dos 
pacientes internados no Centro; atendimentos individuais e em grupo; realizar 
todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição do 
sujeito, através do desenvolvimento da clínica ampliada; participar das reuniões 
de equipe; responsabilidade para trabalhar com oficinas terapêuticas e atividades 
de inserção comunitária; responsabilidade em favorecer inclusão de população 
atendida nos diversos dispositivos sociais; Executar outras atribuições correlatas 
e afins solicitadas pelas chefias superiores. 

5 – ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem 
empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a 
recuperação da saúde individual e coletiva. Assumir a responsabilidade técnica, 
com a equipe de enfermagem e frente ao serviço; Participar da equipe 
multidisciplinar, nas diversas atividades que visam aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; Identificar as 
necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da 
equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; 

Elaborar plano de enfermagem, baseando‐se nas necessidades identificadas, 
para determinar a assistência a ser prestada pela equipe; Supervisionar a equipe 
de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada 
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assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança; Executar diversas 

tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo‐se de seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar 
físico, mental e social aos seus pacientes; Zelar pela preservação do cliente em 
sua condição patológica, física, espiritual e social e pela limpeza e ordem do 
material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde; Orientar os 
pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas; Participar da elaboração, execução e avaliação dos 
Planos de Cuidados, visando a melhoria da qualidade da assistência; Executar a 

distribuição de medicamentos valendo‐se de prescrição médica; Elaborar escalas 
de plantões de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua 
responsabilidade; Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, 
retirada de pontos, etc.; Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e 
medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem; Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o 
aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a triagem nos casos de ausência do 
médico e prestar atendimento nos casos de emergência; Colaborar com a 
limpeza e organização do local de trabalho; Trabalhar de acordo com as 
diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as políticas públicas de 
saúde da Secretaria Estadual de Saúde e a Política Nacional de Saúde Mental 
do Ministério da Saúde; Elaborar e aplicar as rotinas e/ou POP; Preencher os 
impressos da unidade como, por exemplo, prontuário, laudo de APAC, etc. 
Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores. 

6 – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Executar tarefas específicas relacionadas com a produção, aquisição, 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição, transporte e fornecimento 
de produtos da área farmacêutica, de matérias-primas e de produtos acabados, 
valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas 
estabelecidas, para atender às receitas médicas, odontológicas e a dispositivos 
legais; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de 
medicamentos, exercer a fiscalização sobre produtos, serviços e exercício 
profissional, orientar sobre uso de medicamentos, prestar serviços farmacêuticos 
e de assistência farmacêutica; Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua 
guarda; Emitir parecer técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados 
na farmácia, principalmente em relação à compra de medicamentos; Controlar 
psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância sanitária; Atuar no 
planejamento e coordenação da execução da assistência Farmacêutica; 
Coordenar a elaboração da Relação de Medicamentos padronizados, assim 
como suas revisões periódicas; Analisar e avaliar o custo, o consumo e a 
distribuição de medicamentos e controle de estoque; Elaborar e promover os 
instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado nas atividades de 
armazenamento, distribuição, dispensação e controle de medicamentos; Realizar 
supervisão técnico-administrativa, no tocante a medicamentos e sua utilização; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento, orientando e 
auxiliando o pessoal técnico, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos e profissionais da área de atuação; Dispensar 
medicamentos e acompanhar a dispensação realizada pelos empregados 
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subordinados, dando a orientação necessária; Realizar procedimentos técnico-
administrativos no tocante a medicamentos a serem inutilizados, acompanhando 
sua validade e realizando os remanejamentos necessários; Dirigir, exercer 
responsabilidade técnica e desempenhar funções especializadas; Verificar 
sistematicamente, zelando pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, bem como do local de trabalho e pelo controle de qualidade dos 
resultados; Manter e fazer cumprir o sigilo profissional, zelando pela preservação 
da privacidade do paciente, pela manutenção dos documentos previstos na 
legislação vigente; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de 
atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões 
com os demais profissionais que atuam no CAPS AD III e outras entidades 
públicas; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento; 
Responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 
funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados; 
Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.  

7 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Prestar assistência médica em clínica geral, elaborar, executar e avaliar 
Protocolos Clínicos, programas e subprogramas de Saúde Mental, realizar 
consultas e atendimentos médicos, tratar pacientes, implementar ações para 
promoção da saúde, coordenar programas e serviços em saúde, elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área médica; Efetuar consultas, 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
tratamento para enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; Requisitar, analisar e interpretar resultados de exames 
complementares, para fins de acompanhamento clínico, comparando-os com os 
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito 
e a evolução da doença; Prestar atendimento clínico, e encaminhar pacientes 
para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração de 
campanhas educativas no campo da Saúde Mental; Promover a qualidade de 
vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutindo de 
forma permanente, junto à equipe de trabalho e a comunidade, o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam; 
Participar do processo de programação e planejamento das ações e da 
organização do processo de trabalho; Emitir laudos, atestados, pareceres e 
realizar perícias; Requisitar exames, preencher documentos, acompanhar 
pacientes, realizar procedimentos relativos à atenção básica de saúde; Exercer a 
direção de órgão ou unidade de serviço, assumir encargos e prestar assessoria e 
consultoria e responsabilidade técnica; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 
bem como do local de trabalho; Participar da elaboração, execução e avaliação 
de políticas públicas e de programas e projetos na área de saúde pública 
relacionados à Saúde Mental; Organizar e planejar atividades, palestras e cursos 
a pessoas integradas a programas de saúde, bem como de apoio a 
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comunidades; Participar na formulação de diagnósticos de saúde pública, 
realizando levantamentos da situação dos serviços de saúde; Encaminhar casos 
graves para atendimento hospitalar e/ou ambulatorial; Orientar pacientes, de 
acordo com a especialidade, sobre os benefícios do correto tratamento e 
observância das orientações médicas; Interagir em programas de saúde; Opinar 
tecnicamente nos processos da padronização, aquisição, distribuição, instalação 
e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; Prestar 
atendimento médico preventivo, terapêutico, conforme sua especialidade e afins, 
encaminhando o paciente, diagnosticando, prescrevendo o tratamento, prestando 
orientações e solicitando hospitalização, se necessário; Alimentar programas de 
informática da Administração com as informações sobre os atendimentos aos 
pacientes, quando solicitado por esta; Responsabilizar-se pelo sigilo de 
informações relacionadas às suas atividades funcionais, pelo uso de senhas e 
usuários dos sistemas informatizados utilizados; Atuar em todas as atribuições 
inerentes ao Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS AD III, dando suporte 
técnico a equipe multiprofissional; Executar outras atribuições correlatas e afins 
solicitadas pelas chefias superiores.  

8 – MÉDICO PSIQUIATRA 

Atender consultas e outras demandas de sua área de atuação; exercer outras 
atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do CRM. Receber e 
examinar os pacientes de sua especialidade, para determinar o diagnóstico e 
elaboração do Plano de Cuidado juntamente com a equipe; ou conforme 
necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para 
outra especialidades; Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e 
respectiva via de administração dos mesmos; Prestar orientações aos pacientes 
sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anotar e registrar 
em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, 
anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de 
tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atender 
determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, 
lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo 
formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas 
destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de doenças e 
agravos relacionados a Saúde Mental, e Drogas; Colaborar na limpeza e 
organização do local de trabalho; Atuar em ambulatório na área de saúde mental; 
Atuar em equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico e atividades de 
prevenção e promoção da saúde. Executar outras atribuições correlatas e afins 
solicitadas pelas chefias superiores. 

09 – PEDAGOGO  

Atuar em ambulatório e domicílios na área de saúde mental, na prevenção, 
tratamento e reabilitação utilizando as teorias pedagógicas; Realizar visitas 
domiciliares em casos especiais; Atender pacientes para prevenção, tratamento e 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos da área 
pedagógica; Participar de equipe multiprofissional para elaboração de 
diagnóstico, Plano de Cuidados e atividades de prevenção e promoção de saúde. 
Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores. 
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10 – PSICÓLOGO  

Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação 
de características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos de 
verificação, para possibilitar a orientação, emitir parecer técnico, programar, 
desenvolver e acompanhar o Plano de Cuidado, participa de equipe 
multiprofissional. Avaliar pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, 
analisando, diagnosticando e emitindo parecer técnico, para acompanhamento, 
atendimento ou encaminhamento a outros serviços especializados; Elaborar e 
aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, 
para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de 
personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao 
meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomenda 
a terapia adequada; Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e/ 
ou de curso preventivo, através de sessões individuais e grupais; Diagnosticar a 
existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções 
cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento 
ou a forma de resolver as dificuldades momentaneamente; Colaborar nos 
serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua 
competência; Participar na elaboração de normas programáticas de materiais e 
de instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando 
dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos;  Colaborar 
com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atribuições 
correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores. 

11 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Executar técnicas de enfermagem de maior complexidade, prestar assistência ao 
paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro, organizar ambiente de trabalho, 
dar continuidade a escalas, executar práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança, realizar registros e elaborar relatórios técnicos, comunicar-se com 
pacientes e familiares e com a equipe de saúde; Identificar os determinantes e 
condicionantes do processo de saúde-doença e da estrutura e organização do 
sistema de saúde vigente; Integrar a equipe de saúde e identificar as funções e 
responsabilidades de seus membros; Planejar e organizar o trabalho na 
perspectiva do atendimento integral e de qualidade; Aplicar princípios e normas 
de higiene e saúde pessoal, ambiental e de biossegurança; Interpretar e aplicar 
normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do 
profissional de saúde e a legislação referente aos direitos do consumidor; 
Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; 
Operar equipamentos próprios do campo de atuação e utilizar recursos e 
ferramentas de informática específicos da área, zelando pela sua manutenção e 
conservação; Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com 
exigências do campo de atuação; Informar ao paciente, ao sistema de saúde e a 
outros profissionais sobre os serviços prestados; Orientar o paciente a assumir, 
com autonomia, a própria saúde e organizar dados relativos ao campo de 
atuação; Realizar primeiros socorros em situações de emergência; Assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
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atividades de assistência de enfermagem; Participar das atividades e dos 
programas de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos 
desenvolvidos na rede básica de saúde, média e alta complexidade e de 
orientação dos programas da equipe de enfermagem, quanto às normas e 
rotinas; Participar da organização do arquivo central da unidade, bem como dos 
arquivos dos programas específicos; Colaborar na elaboração das escalas de 
serviços, de relatórios e em pesquisas ligadas à área de saúde desenvolvidas 
nas unidades de saúde; Auxiliar na supervisão e no controle de material 
permanente, de consumo e no funcionamento de equipamentos; Realizar 
levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; Proceder ao 
registro de dados e dos procedimentos realizados para fins estatísticos, jurídicos, 
epidemiológicos e de controle do trabalho realizado; Prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave, de higiene e conforto ao paciente, 
zelando por sua segurança; Participar dos programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 
Integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a humanização 
do relacionamento profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para 
todos; Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, prestando 
esclarecimentos e respeitando sempre seus direitos e sua integridade; Executar 
tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral, fazer curativos, 
aplicar oxigênio, terapia, nebulização; Zelar pela preservação do paciente em sua 
condição patológica, física, espiritual e social e pela limpeza e ordem do material, 
de equipamentos e de dependências de unidades de saúde; Orientar os 
pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas; Assistir ao Enfermeiro: a) no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
em estado grave; c) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Responsabilizar-se pelo sigilo de informações relacionadas às suas atividades 
funcionais, pelo uso de senhas e usuários dos sistemas informatizados utilizados; 
Executar outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.  

12 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Executar atendimento ambulatorial, de admissão e de revisão; Realizar avaliação 
físico-funcional de pacientes; realizar análise da atividade como recurso 
terapêutico; Definir objetivos de programas de tratamento; executar programas 
de atividades compatíveis com o quadro clínico do paciente; avaliar a evolução 
de tratamento de pacientes; orientar pacientes e familiares quanto ao programa 
de tratamento; solicitar e acompanhar confecção de equipamentos de 
reabilitação; Registrar no prontuário a consulta e/ou o atendimento prestado ao 
paciente; Compor a equipe multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS AD III e ter habilidade para trabalhar em equipe, colaborando na 
construção do projeto terapêutico da unidade, apresentar os relatórios sobre os 
atendimentos realizados, de acordo com as normas administrativas; Executar 
outras atribuições correlatas e afins solicitadas pelas chefias superiores.  
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