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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES PARA CADA CARGO – ÁREA DE SAÚDE 

 

TÍTULO DO CARGO: Assistente Social 

DESCRIÇÃO:  
 
Orientar os usuários da UPA quanto a seus direitos e encaminhá-los aos 
órgãos competentes quando necessário; Providenciar encaminhamento de 
crianças, adolescentes e idosos para centrais de referência, quando houver 
necessidade de abrigo; Obedecer a rotina de acolhimento com avaliação e 
classificação de risco da unidade; Conhecer a rede de serviços de proteção 
básica e especial do território para realizar adequadamente os 
encaminhamentos necessários; Notificar os órgãos competentes sempre que 
houver suspeita ou confirmação de negligência e/ou maus tratos contra 
criança, adolescente e idoso; Fazer contato com os órgãos competentes para 
providenciar remoções de pacientes que necessitem de encaminhamento para 
Unidades Hospitalares, Centrais de Triagem e recepção ou Abrigos; Registrar 
os atendimentos, arquivando-os em local apropriado resguardando o sigilo 
profissional; Atuar de acordo com as diretrizes emanadas da Gerência 
Administrativa das UPA.  
 
 

TÍTULO DO CARGO: Enfermeiro 

DESCRIÇÃO:  
 
Realizar acolhimento e classificação de risco dos usuários, por meio do 
protocolo de Manchester; Receber o plantão anterior, tomando de ciência das 
intercorrências; Registrar e comunicar as faltas do pessoal de enfermagem à 
Coordenação de enfermagem; Assegurar ao usuário uma assistência de 
Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência; Prestar assistência de enfermagem ao usuário; Supervisionar o 
envio e o recebimento dos materiais da esterilização; Promover o suprimento 
dos setores da UPA; Comunicar os danos de qualquer material / equipamento 
à coordenação de enfermagem; Receber o plantão no setor previamente 
determinado, leito a leito; Realizar o pronto atendimento nas urgências e 
emergências segundo fluxos e protocolos estabelecidos na unidade e no 
município. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pela 
equipe de enfermagem; participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento dos serviços de saúde e participar dos 
processos de educação em saúde; e demais atribuições previstas na lei do 
exercício profissional. 
 

 

TÍTULO DO CARGO: Médico Clínico 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

Secretaria Municipal de Saúde / Avenida Júlia Freir e, s/n - Torre / CEP 58010-970 
Fone: (83) 3211-6735 / Site: www.joaopessoa.pb.gov. br 

 

DESCRIÇÃO:  

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças 
do corpo humano. Suas funções consistem em: efetua exames médicos, 
avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico 
com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, 
visando a promoção da saúde e bem estar da população. Recebe e examina 
os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando 
instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme 
necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente 
para outra especialidade médica; Analisa e interpreta resultados de exames 
diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar 
diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via 
de administração dos mesmos Presta orientações aos pacientes sobre meios e 
atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anota e registra 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; Atende determinações 
legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; Participa 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 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-
ocupacionais; Participa de programas de vacinação, orientando a seleção da 
população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias 
transmissíveis; Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emite 
atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados, concessão 
de licenças, abono de faltas e outros; Colabora na limpeza e organização do 
local de trabalho; Efetua outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato.  

 

 

TÍTULO DO CARGO: Médico Pediatra 

DESCRIÇÃO:  

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças 
do corpo humano em pacientes até 14 anos de idade. Suas funções consistem 
em: efetua exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se 
encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos 
e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da 
população até 14 anos de idade. Prestar atendimento médico e ambulatorial, 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

Secretaria Municipal de Saúde / Avenida Júlia Freir e, s/n - Torre / CEP 58010-970 
Fone: (83) 3211-6735 / Site: www.joaopessoa.pb.gov. br 

 

examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e interpretando exames 
complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 
evolução, registrando a consulta em documentos próprios. Participar de equipe 
multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando 
dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de 
saúde da comunidade infantil, para o estabelecimento de prioridades nas 
atividades. Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e 
avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, 
estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação de 
programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade 
das ações de saúde prestadas. Prestar atendimento a crianças de creches e 
escolas, periodicamente, coletando dados sobre epidemiologia e programa 
vacinal. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

TÍTULO DO CARGO: Técnico de Enfermagem 

 
DESCRIÇÃO:  
 
Assistir o enfermeiro na Unidade de Pronto Atendimento; receber e passar o 
plantão, conhecendo e informando sobre todas as ocorrências; auxiliar o 
médico e executar cuidados de enfermagem aos pacientes; anotar cuidados 
prestados e alterações apresentadas, no prontuário do paciente; atender às 
chamadas dos pacientes e comunicar qualquer alteração ao enfermeiro; atuar 
em unidades especializadas como UTI (urgência e emergência), cirúrgicas, 
clínicas médicas e pediátricas, entre; cooperar com os demais serviços para 
melhor funcionamento da unidade e atendimento ao paciente; fazer registros, 
de enfermagem; auxiliar em procedimentos técnicos assistenciais invasivos; 
instalar soluções no paciente; puncionar acessos venosos; instalar aparelhos 
variados sob supervisão da enfermeira responsável pela unidade e demais 
atribuições da lei de exercício profissional. Receber o plantão no setor 
previamente determinado, leito a leito; Assegurar ao usuário uma assistência 
de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência; Prestar assistência de enfermagem (cuidados de média e baixa 
complexidade) sempre supervisionada pela Enfermeira Plantonista; Checar o 
funcionamento dos equipamentos e Check List (impresso próprio); Suprir o 
setor de insumos e medicamentos; Realizar evolução de enfermagem 
(condições clínicas e todos os procedimentos realizados); Administrar e Checar 
todas as medicações prescritas pelo médico; Conhecer o estado de 
conservação e operação dos equipamentos médicos do local de trabalho 
designado ao assumir o serviço, bem como o estoque de material de consumo; 
Solicitar ao enfermeiro reposição/reparo de equipamentos danificados; 
Consolidar todas as alterações observadas, procurando saná-las ou solicitar 
apoio, se necessário; Informar ao Enfermeiro (plantonista, diarista ou 
coordenação de enfermagem) aquelas alterações que impedirem ou 
dificultarem a atividade assistencial normal; Preencher os registros 
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cuidadosamente;  

 

TÍTULO DO CARGO: Farmacêutico 

DESCRIÇÃO:  
 
Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços 
farmacêuticos. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e 
serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e 
transporte desses produtos; Assessorar, supervisionar, planejar, programar, 
coordenar e executar tarefas relativas à Assistência Farmacêutica; exercer as 
ações de fármaco-vigilância dos medicamentos, drogas e insumos 
farmacêuticos e correlatos, produtos de higiene e outros industrializados e 
entregues ao consumo interno; exercer a fiscalização e o controle da 
armazenagem, do receituário, da escrituração de livros, da remessa e do uso 
de substâncias e medicamentos capazes de determinar dependência física 
e/ou psíquica, obedecendo à legislação vigente; assim como de produtos 
farmacêuticos em geral; realizar perícias técnico-legais e conseqüente emissão 
de laudos técnicos, relacionados à profissão farmacêutica; exercer a 
responsabilidade técnica por setores de dispensação, armazenagem e 
distribuição de drogas e medicamentos; participar de reuniões técnico-
administrativas; participar de comissões institucionais quando solicitado; 
executar outras atribuições afins. 
 
 
 

TÍTULO DO CARGO: Farmacêutico/Bioquímico 

DESCRIÇÃO:  
 
 
Preparar reagentes e operar equipamentos analíticos semiautomáticos e 
automáticos; orientar, colher, avaliar e preparar a mostras biológicas; eleger e 
executar métodos de análise, com controle de qualidade do processo; 
interpretar  
e emitir laudos, utilizando-se também de conhecimentos básicos de Informática 
e Inglês para operar sistemas interfaciados, para gerar, rastrear, operar e 
liberar resultados; gerenciar resíduos; atuar na biossegura 
biossegurança; supervisionar o agente de apoio à saúde, auxiliares técnicos e 
técnicos em Patologia Clínica; responsável pela avaliação e teste de insumos e 
reagentes nos processos de aquisição (compra) da Secretaria de Saúde; 
descrição e padronização de novos itens para compra; validação e comparação 
de métodos; estatística de exames; ponto focal para processos de informática e 
escaneamento. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e 
alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador; promover atividades de capacitação, formação e educação; atuar 
em equipe multiprofissional; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade. 
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TÍTULO DO CARGO: Técnico em Laboratório 

DESCRIÇÃO:  
 
Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou 
orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos 
específicos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Preparar reagentes, peças e outros 
materiais utilizados em experimentos. Proceder à montagem de experimentos reunido 
equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e 
ensaios de pesquisa. Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de 
campo relativas a uma pesquisa. proceder à análise de materiais em geral utilizando métodos 
físicos, químicos, físico- químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e 
quantitativamente os componentes desse material, utilizando metodologia prescrita. Proceder à 
limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos laboratórios. Proceder ao 
controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios. Responsabilizar-se por 
pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam alocados. Gerenciar o 
laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo. Utilizar recursos de informática. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
 
 

Atribuições para cada cargo – Área Administrativa 

 
TÍTULO DO CARGO: Recepcionista  
 
DESCRIÇÃO:  
 
Realizar as atividades inerentes à recepção do público externo, identificação e 
encaminhamento dos usuários, verificação de demandas e necessidades dos 
usuários e seu respectivo encaminhamento ao setor de atendimento. Receber 
e processar correspondências, informações e comunicações, desempenhando 
as demais atividades inerentes à sua atribuição profissional; Recepcionar e 
controlar visitantes; Encaminhar visitantes para os funcionários das áreas 
competentes; Prestar informações sobre as demandas e ou direcionar as 
demandas para os setores competentes; Manter atualizado os livros de 
registros de correspondência e registro de fax. Registrar os pacientes acolhidos 
na Unidade; Receber comunicações de serviço; Encaminhar os usuários à 
todos os setores da unidade; Realizar controle de todos os atendimentos 
realizados; Organização dos Boletins de Atendimentos de Emergência (BAEs) 
(estatísticas e arquivo); Realizar relatório de demonstração de atividades e 
encaminhá-lo à coordenação de recepção.  
 
 
TÍTULO DO CARGO: Assistente Administrativo  
 
DESCRIÇÃO:  
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Zelar pela organização da Administração; Receber, tirar cópias e salvar em 
local apropriado as notas fiscais e documentos encaminhados à unidade; 
Arquivar em pastas; Separar as notas fiscais a serem atestadas e assinadas 
pelo gerente administrativo, enviar à Sede ao setor responsável;  Manter 
atualizado os contatos médicos;; Manter atualizada a agenda de contatos do 
gerente administrativo e compromissos da Unidade;  Atender colaboradores; 
Anotar e comunicar à gerência administrativa qualquer intercorrência na 
Unidade; Controlar a documentação para solicitação de guias de óbito e 
arquivo das guias emitidas; Protocolar as correspondências internas e ofícios 
recebidos pela unidade e outros documentos; Responsável pela Pesquisa de 
Satisfação do Usuário;  
 
 
TÍTULO DO CARGO: Almoxarife  
 
DESCRIÇÃO:  
 
Fazer levantamento do material, evidenciar para coordenação todo material em 
falta; Organizar e manter ordem no setor; antecipar o inventário - última 
semana do mês; Realizar entrega do material para os setores (conforme 
solicitação) e dar baixa no sistema conforme demanda.  
 
 
TÍTULO DO CARGO: Auxiliar de Manutenção  
 
DESCRIÇÃO:  
 
Fazer check-list diário de ferramentas e materiais de uso da manutenção; 
Fazer check-list diário das salas, aparelhos condicionadores de ar, quadros de 
energia e demais situações que necessitem manutenção predial; Organizar o 
setor e mantê-lo em ordem; Realizar ajuste ou conserto dos pontos onde 
oferecerem necessidade bem como energia, hidráulica e estrutural conforme 
demanda; Informar toda necessidade de conserto ou substituição de peças e 
afins ao Coordenador (a) de Almoxarifado; Acompanhar a toda visita técnica 
pertinente à manutenção de equipamentos, estrutura, desratização e/ou 
desinsetização; Efetuar a limpeza dos filtros de ar condicionado conforme 
rotina da unidade e a higienização de acordo com a nova determinação. 
Realizar ações relacionadas a jardinagem.  
 

 
TÍTULO DO CARGO: Maqueiros 
 
DESCRIÇÃO:  
 
Permanecer próximo à recepção dos pacientes para possíveis 
acompanhamentos de pacientes aos consultórios e/ou salas; O posto nunca 
poderá ficar sem um dos maqueiros; Deverá o maqueiro conduzir o paciente 
dentro das normas de segurança (devidamente sentado e/ou deitado), sob 
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supervisão de um profissional de enfermagem; Atender ao chamado para 
conduzir o paciente a exames, alta, óbito, salas e/ou consultórios de acordo 
com a necessidade vislumbrada pela enfermagem. 
 
 
TÍTULO DO CARGO: Técnico de Informática 
 
DESCRIÇÃO:  
 
 
Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações 
recebidas dos profissionais buscando solução para os mesmos ou solicitando 
apoio superior; Desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando 
técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e registros de 
uso dos recursos de informática; Participar da implantação e manutenção de 
sistemas, bem como desenvolver trabalhos de montagem, simulação e testes 
de programas; Realizar o acompanhamento do funcionamento dos sistemas 
em processamento, solucionando irregularidades ocorridas durante a 
operação; Contribuir em treinamentos de profissionais, no uso de recursos de 
informática, incluindo a preparação de ambiente, equipamento e material 
didático; Auxiliar na organização de arquivos, no envio e recebimento de 
documentos pertinentes a área de atuação do TI para assegurar localização de 
dados; 
 
 
TÍTULO DO CARGO: Atribuições do Auxiliar de Farmáci a  
 
DESCRIÇÃO:  
 
Verificar e registrar a temperatura dos medicamentos na geladeira e do 
ambiente; Fracionar, distribuir e dispensar os medicamentos sob orientação 
farmacêutica; Organizar os documentos gerados; Auxiliar e organizar os 
medicamentos no ato do recebimento; Reabastecer e organizar o setor da 
farmácia; Auxiliar na realização de inventários; Cumprir os Procedimentos 
Operacionais Padrão do setor; Desenvolver conjunto de atividades no setor de 
farmácia subordinadas e supervisionadas pelo farmacêutico plantonista.  
 
 
TÍTULO DO CARGO: Supervisor Administrativo 
 
DESCRIÇÃO:  
 
 
Solicitar, conferir, armazenar e controlar material de expediente; inserir dados 
nos sistemas informatizados; Confeccionar a escala diária dos profissionais da 
unidade Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar 
projetos do campo da administração de gestão de recursos humanos, materiais 
e outros, estudando e desenvolvendo metodologias, preparando planos e 
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projetos para orientar os demais técnicos de outros campos de conhecimento 
quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas, visando 
atender os princípios da administração pública, e orientar para a tomada de 
decisão com propostas e soluções mais vantajosas.  
 
 
TÍTULO DO CARGO: Auxiliar de Manutenção 
 
DESCRIÇÃO:  
 
Efetuar Check List diário de ferramentas e materiais de uso da manutenção; 
Efetuar Check List diário das salas, aparelhos condicionadores de ar, quadros 
de energia e demais situações que necessitem manutenção predial; Organizar 
o setor e mantê-lo em ordem; Realizar ajuste ou conserto dos pontos onde 
oferecerem necessidade bem como energia, hidráulica e estrutural conforme 
demanda; Informar toda necessidade de conserto ou substituição de peças e 
afins ao Encarregado da Manutenção; Acompanhar a toda visita técnica 
pertinente à manutenção de equipamentos, estrutura, desratização e/ou 
desinsetização; Efetuar a limpeza dos filtros de ar condicionado conforme 
rotina da unidade e a higienização de acordo com a nova determinação. 
Executar, quando solicitado, outras tarefas correlatas ao cargo como pintura, 
reparos, capinação e atribuições afins diversas.  
 
 
TÍTULO DO CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
DESCRIÇÃO:  
Realizar o tratamento e manutenção dos diversos pisos existentes na 
Instituição; Realizar lavagem e varrição das áreas externas; Requisitar material 
de consumo; Controle, guarda, recepção e distribuição de materiais; Auxiliar na 
instalação de equipamentos; Auxiliar nas atividades de carga e descarga de 
volumes pesados de materiais de consumo, permanentes e biológicos, as 
quais exigem esforço físico considerável; Limpeza e lavagem (forros, paredes, 
pisos, portas, janelas, fachadas, vidros, etc.); Remoção e impermeabilização, 
transporte, arrumação, acondicionamento e distribuição de matérias (leves e 
pesados) moveis, equipamentos, lixo, resíduos e detritos (interna e 
externamente), etc.; Recolhimento de lixo e resíduos biológicos, conforme 
orientação técnica; Realizar outras funções correlatadas da função conforme 
necessidade ou a critério de seu supervisor. 
 
TÍTULO DO CARGO: Vigilante 
 
DESCRIÇÃO:  

Fazer serviço de vigilância e policiamento em logradouros e prédios públicos 
municipais. Exercer a vigilância em setoriais móveis ou fixos, prestar 
informações solicitadas; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados 
adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios e danificações nos 
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edifícios, praças, jardins, materiais sob guarda, etc.; fiscalizar a entrada e saída 
de pessoas e de veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância; vedar a 
entrada de pessoas não autorizadas; verificar as autorizações para ingresso 
nos referidos locais; zelar pelas condições de ordem e asseio nas áreas sob 
sua responsabilidade, verificar se as portas e janelas estão devidamente 
fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 
responder as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato 
conhecimento das autoridades quaisquer irregularidades verificadas; 
acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções; 
executar tarefas correlatas. 

 


