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O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, 

nesta Cidade, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e 

Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs 421/87, 

1.760/2011 (art. 35), 1.797/2011, Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011, e Decretos nºs. 14.880/2013, 15.139/2013, 15.151/2013 e 15.803/2014, torna 

pública a inscrição ao preenchimento de 247 (duzentos e quarenta e sete) vagas, 

mediante processo de seleção interna, com vistas à ocupação das vagas do Programa de 

Saúde da Família – PSF e do Núcleo de Apoio à Saúde de Família – NASF, consoante às 

normas contidas neste Edital. 

 

1. Os pagamentos dos adicionais do PSF e NASF, referidos no art. 35 da Lei Municipal nº 

1.760/2011 aos servidores aprovados e convocados por esta Seleção serão efetuados com 

recursos públicos financeiros e orçamentários do Município. 

 

2. Os cargos, vagas, adicionais e atribuições estão definidos nas tabelas abaixo. 

 

2.1. Tabela do Programa de Saúde da Família – PSF 

 

Cargos Vagas  Adicional do 

PSF 

Atribuições 

Auxiliar de Enfermagem / 

Técnico de Enfermagem 

95 R$ 245,43 Anexo II 

Auxiliar de Saúde Bucal 34 R$ 245,43 Anexo II 

Enfermeiro 42 R$ 1.954,46 Anexo II 

Médico  19 R$ 2.872,78 Anexo II 

Odontólogo 34 R$ 2.645,22 Anexo II 

Técnico em Saúde Bucal 03 R$ 245,43 Anexo II 

 

2.2. Tabela do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 

 

Cargos Vagas  Adicional do 

NASF 

Atribuições 

Educador Físico 04 R$ 1.000,00 Anexo II 

Farmacêutico 04 R$ 1.000,00 Anexo II 

Fisioterapeuta 04 R$ 750,00 Anexo II 

Nutricionista 04 R$ 1.000,00 Anexo II 

Psicólogo 04 R$ 1.000,00 Anexo II 
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2.3. O preenchimento da vaga será efetuado pelo candidato aprovado, observando a ordem de 

classificação, a oferta das vagas, a demanda da Secretaria de Saúde e a validade do certame. 

 

3. Da divulgação 

 

3.1. O presente Edital e os demais atos deste certame devem ser publicados no Diário Oficial 

Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

 

4. Das inscrições 

 

4.1. A efetivação da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento de todas as normas e 

condições estabelecidas para este Processo de Seleção Interna, inclusive do Decreto nº 

15.803/2014, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, comprometendo-se a 

apresentar, sempre que solicitado, demais documentos. 

 

4.2. As inscrições estarão abertas nos dias 13, 16, 17 e 18 de junho de 2014, das 08:00hs às 

12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs (horário local), salvo no dia 17/06, que será das 08:00hs 

às 12:00hs (horário local), na Escola de Formação em Saúde da Família, na Av. Olivia 

Flores, s/nº, Bairro Candeias, Estrada da UESB (em frente ao CEMAE), devendo o 

interessado cumprir os seguintes procedimentos e requisitos, sob pena de não efetivação da 

inscrição:  

 

a) Comparecer ao local de inscrição, no período e horário informados;  

b) Entregar a ficha de inscrição preenchida (anexo I do Edital);  

c) Apresentar os documentos relacionados no item 4.2.1 abaixo. 

d) ser servidor público efetivo ou candidato já convocado do concurso público – Edital nº 

01/2013, de um dos cargos descritos nas tabelas 2.1 ou 2.2, indicadas acima; 

e) afirmar na ficha de inscrição que cumprirá a carga horária semanal de trabalho de 40 

(quarenta) horas, pois serão convocados para o Programa de Saúde da Família – PSF e o 

Núcleo de Apoio à Saúde de Família – NASF.  

f) Poderão se inscrever, excepcionalmente, os médicos com disponibilidade de 20 (vinte) 

horas e 30 (trinta) horas semanais, e os fisioterapeutas com disponibilidade de 30 (trinta) 

horas semanais, entretanto, apenas serão convocados se não forem preenchidas todas as vagas 

existentes para a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, sendo que a remuneração será 

proporcional à carga horária cumprida. 

g) ter disponibilidade para participar do processo de formação e educação permanente, bem 

como de atividades programadas em saúde, inclusive fora do horário de trabalho, ressaltando-
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se que haverá pagamento de horas extraordinárias caso exceda a carga horária semanal de 

trabalho prevista; 

 

4.2.1. Os documentos exigidos para efetivação da inscrição são:  

 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme anexo I ao presente edital;  

b) Documento de registro geral expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG), original 

e cópia;  

c) Documento do cadastro de pessoas físicas (CPF), original e cópia;  

d) Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica ou telefone), original 

e cópia; 

e) Curriculum vitae ou na forma lattes, com a documentação original e cópia para conferência 

no ato da entrega pelo servidor, comprovando as alegações curriculares. 

 

4.3. Serão aceitos como documentos oficiais de identificação pessoal com foto, em 

substituição ao documento da letra b, do subitem 4.2.1, a carteira e/ou cédula de identidade 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública (RG), Forças Armadas, Polícia Militar, 

Ministério das Relações Exteriores, Ordens ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, 

valem como documento de identidade, como, por exemplo, do CRM, CRA, OAB, CRC etc., 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia).  

 

4.4. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição terá validade apenas a última inscrição pelo 

número de ordem de inscrição.  

 

4.5. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que 

não a especificada neste Edital.  

 

4.6. O candidato, no ato de entrega do pedido de inscrição, deverá apresentar os documentos 

exigidos no subitem 4.2.1, em originais e fotocópias legíveis, para conferência dos atendentes. 

 

4.7. Será permitida a inscrição por procuração particular, com poderes específicos, mediante a 

entrega do respectivo mandato original, com firma reconhecida do outorgante, acompanhado 

de original e cópia legível do documento oficial de identificação com foto do outorgado, além 

de cumprir os itens 4.2 e 4.2.1.  

 

4.8. Ao final da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante, que terá validade 

se o mesmo estiver devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo atendente 

responsável, indicando o cargo e o nº de inscrição.  

 

4.9. A assinatura do documento de inscrição por parte do candidato ou procurador presume a  
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sua aceitação aos termos deste edital, bem como o atendimento às condições exigidas para 

participação no processo seletivo.  

 

5. Da homologação das inscrições 

 

5.1. As inscrições serão homologadas pela Comissão designada, após conferência das 

informações dos candidatos. 

 

5.2. Serão canceladas as inscrições, mesmo que inicialmente deferidas quando, em qualquer 

fase da seleção, não estejam em obediência às exigências deste Edital e Decreto 

regulamentador, sendo desclassificados os candidatos. 

 

5.3. O resultado da homologação das inscrições da Seleção será divulgado no Diário Oficial 

Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

 

6. Da Comissão da Seleção 

 

6.1. A Comissão da Seleção será composta por servidores efetivos, podendo participar da 

composição assessores com outro vínculo, tendo a seguinte composição: 

 

a) Presidente: Monica Vieira Silva Achy, matrícula nº0403383-3; 

b) Membro: Luciana Farias Souza, matrícula nº 04-13668-3; 

c) Membro: Talita Isaura Almeida Ferraz de Araújo, matricula nº07.13935-7 

d) Membro: Adriana Ferraz Chaves, matrícula nº0402365-3; 

e) Membro: Karine Bião Santos, matrícula nº 07.01308-2; 

f) Membro: Célia Saldanha Caldeirão Souza, matrícula n°0704037-3; 

g) Membro: Neuma Cássia Rocha Soares, matrícula n° 0701420-8; 

h) Membro: Alyne Luciana Vieira Moraes de Souza, matrícula nº 07.11798-1; 

i) Membro: Adriana Santos Brito, matricula nº 13808-3. 

 

6.2. A Comissão terá vigência a partir da publicação deste Edital, findando-se com a 

divulgação da homologação do resultado final do presente certame. 

 

6.3. Competirá à Comissão:  

 

a) coordenar todo processo da seleção pública interna; 

b) deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital; 

c) analisar toda a documentação entregue pelos candidatos e atribuir as notas; 

d) divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos; 
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e) receber, analisar e divulgar os resultados dos recursos interpostos; 

f) elaborar o relatório conclusivo da seleção pública, para efeito de homologação; 

g) pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à luz da 

legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo Municipal; 

h) expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões e elaborar relatórios. 

 

7. Do Processo Seletivo 

 

7.1. O processo seletivo interno constará da análise dos títulos e da experiência profissional 

comprovada, de caráter eliminatório e classificatório. 

 

7.2. Os comprovantes de títulos e da experiência profissional devem ser apresentados da 

seguinte forma: 

 

a) Se expedidos por órgãos públicos, por meio de declarações, certidões ou atestados, em 

originais e fotocópias legíveis para conferencia no ato da entrega pelo servidor, observando a 

correlação dos títulos e experiência com o cargo ao qual se inscreveu; 

 

b) Se expedidos por instituições privadas, por meio de declarações, certidões, atestados, 

CTPS, em originais e fotocópias legíveis para conferencia no ato da entrega pelo servidor, 

observando a correlação dos títulos e experiência com o cargo ao qual se inscreveu. 

 

7.3. Não serão considerados os documentos apresentados de forma ilegível, ou ainda entregue 

fora do prazo, horário e local fixados neste Edital. 

 

7.4. A análise dos títulos e experiência terá valor máximo de 100 (cem) pontos, conforme 

barema contido no anexo III e será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo 

de 50 (cinquenta) pontos na soma dos baremas. 

 

7.5. Em caso de empate na nota final, observar-se-á, como critérios de desempate e nesta 

ordem, o seguinte: 

 

7.5.1. Maior nota na experiência; 

7.5.2. Maior nota nos títulos; 

7.5.3. Maior idade. 

 

8. Dos Recursos 

 

8.1. O candidato pode interpor recurso da homologação de inscrições e do resultado da 

Seleção, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data da divulgação do resultado, das 08:00hs 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Edital de Seleção nº007/2014 

 

Seleção Interna de Profissionais de Saúde  

para atuarem no PSF e NASF 

6 

 

às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs (horário local), na Escola de Formação em Saúde da 

Família, na Av. Olivia Flores, s/nº, Bairro Candeias, Estrada da UESB (em frente ao 

CEMAE),dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente fundamentado e impugnando 

especificamente os pontos do recurso, observando as normas desta Seleção, utilizando-se, 

exclusivamente, do modelo contido no anexo IV. 

 

8.2. As decisões dos recursos serão divulgadas nos mesmos meios do item 3.1, sem direito a 

qualquer outro recurso. 

        

8.3. Não serão recebidos recursos intempestivos e/ou em desrespeito às condições do item 8.1, 

nem mesmo novos documentos na fase recursal. 

 

9. Da Convocação e exercício 

 

9.1. A Comissão da Seleção encaminhará o resultado final aos Secretários Municipais de 

Administração e Saúde para homologação e publicação, na forma do item 3.1. 

 

9.2. A convocação obedecerá à ordem de classificação final, o número de vagas ofertado, as 

necessidades do serviço e a validade do certame. 

 

9.2.1. Os servidores afastados de suas atividades podem participar da referida Seleção Pública 

Interna, entretanto ficam impedidos de assumir a vaga e perceber o adicional, até a 

comunicação e comprovação formal do término do impedimento legal, observando o 

quantitativo de vagas, a necessidade da Secretaria e a validade do certame. 

 

9.3. O candidato convocado submeter-se-á às disposições do presente Edital, do Decreto nº 

15.803/2014 e das demais disposições legais pertinentes à matéria. 

 

9.4. O candidato convocado para o PSF ou NASF perceberá o adicional respectivo, além do 

vencimento e das demais vantagens em conformidade com a legislação municipal. 

 

9.5. O candidato que aderir ao programa será submetido, anualmente, à avaliação de 

desempenho, conforme estabelecido no Decreto nº 15.803/2014 e Portaria a ser expedida pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9.6. O candidato aprovado será convocado para trabalhar nos turnos matutino e vespertino, 

observando a necessidade do serviço e a carga horária do programa ao qual o candidato 

inscreveu-se. 
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9.7. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde deliberar sobre o aproveitamento dos candidatos 

aprovados e classificados, em número suficiente para atender às necessidades da Secretaria, 

seja na zona urbana ou rural, limitado ao número de vagas ofertadas e a validade do certame. 

 

9.8. A Administração tem a discricionariedade, observando a ordem de classificação final, as 

necessidades do serviço e a validade do certame, em convocar demais aprovados, além do 

número de vagas. 

 

9.9. A lotação dos servidores aprovados nas unidades de trabalho será estabelecida, 

exclusivamente, pela Administração, observando a melhor gestão dos serviços. 

 

9.10. Os candidatos aprovados no concurso público – Edital nº 01/2013, apenas podem ser 

convocados após a investidura no cargo público, não perdendo a vaga, mas será convocado o 

candidato aprovado em seguida na ordem de classificação. 

 

9.10.1. Após a posse, o candidato aprovado tem preferência na próxima convocação para 

início do exercício no PSF ou NASF, sempre observando a ordem de classificação. 

 

9.11. Se o candidato for convocado e não desejar assumir a vaga naquele momento, pode 

pedir por escrito e no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento para o último lugar 

da lista de aprovados e classificados. 

 

9.12. O candidato convocado que não comparecer no local, horário e prazo indicado para 

assumir a vaga ou quando o candidato receber a documentação para apresentar-se ao setor de 

trabalho e não cumprir o prazo previsto pela Administração será considerado como desistente, 

sendo convocado o candidato classificado imediatamente posterior, pela ordem de 

classificação final. 

 

10. Da Validade da Seleção 

 

10.1. O prazo de validade do processo de seleção interna será de 2 (dois) anos, contados da 

data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma 

única vez, a critério da Administração Pública, mediante Portaria das Secretarias Municipais 

de Administração e Saúde. 

 

11. Das Disposições Finais 

 

11.1. Compete à Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar equipe, preparar local e 

materiais necessários para realização do processo seletivo pela Comissão, em todas as suas 

etapas, desde a inscrição até a divulgação da homologação do resultado final. 
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11.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na aceitação das 

condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e em demais 

normas legais. 

 

11.3. Os casos omissos e as dúvidas existentes serão resolvidos pela Comissão da Seleção, à 

luz do Edital, da legislação pertinente e das instruções oriundas do Poder Executivo 

Municipal. 

 

11.4. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja constatado alguma 

irregularidade, por parte do candidato, no cumprimento dos requisitos e procedimentos 

estabelecidos neste Edital, ou ainda em contrariedade à legislação, o mesmo poderá ser 

eliminado do processo seletivo e ser desligado do programa. 

 

11.5. As datas dos eventos podem ser alteradas pela Administração, mediante prévio aviso, 

em decorrência de situações supervenientes. 

 

11.6. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vitória da Conquista, 09 de junho de 2014. 

 

 

 

Márcia Viviane Araújo Sampaio                        Valdemir Oliveira Dias 

Secretária Municipal de Saúde                           Secretário Municipal de Administração 
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Anexo I  

Ficha de Inscrição 

 

Nº de inscrição: _____________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Nome do candidato ou do Procurador: 

Cargo: 

RG: CPF: 

Telefone fixo: 

 

Celular: 

E-mail: 

Opção de carga horária semanal (apenas para os 

médicos) 

(   ) 20 hs semanais (   ) 30 hs semanais 

(   ) 40 hs semanais 

Opção de carga horária semanal (apenas para os 

fisioterapeutas) 

(   ) 30 hs semanais (   ) 40 hs semanais 

 

Documentação 

 

 Documento de identidade oficial e com foto (RG ou outro citado em Edital) 

 Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 

 Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone) 

 Curriculum vitae ou Lattes 

 

 

Vitória da Conquista BA, ______ de junho de 2014. 

 

 

 

 

  

Assinatura do Candidato 
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Anexo II 

Das atribuições 

 

Programa de Saúde da Família – PSF 

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem  

 

- Controlar estoque de medicamentos quando necessário; 

- Verificar, anotar e informar ao médico a temperatura, pulso tensão, peso e altura dos pacientes; 

- Ministrar medicamentos aos pacientes, sob prescrição médica; 

- Preencher mapas de atendimento, fichário e prontuário; 

- Auxiliar o médico e a enfermeira na instrumentalização de cirurgia; 

- Acompanhar o paciente quando da transferência para outra unidade de saúde; 

- Participar de campanhas preventivas; 

- Executar tarefas auxiliares de enfermagem curativa e preventiva; 

- Prestar informações ao médico e enfermeira sobre alterações do quadro clínico do paciente; 

- Preparar o ambiente de trabalho necessário as atividades de enfermagem; 

- Colaborar nos programas de educação para saúde; 

- Preparar, esterilizar e distribuir material cirúrgico e permanente; 

- Zelar pela conservação e guarda do material; 

- Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos, orientando-os sobre as condições de realização dos 

mesmos, para facilitar a atividade médica; 

- Preparar pacientes para cirurgia, exames de laboratório e outros tratamentos; 

- Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; 

- Executar tarefas de enfermagem relativas a higiene dos dentes; 

- Executar outras tarefas afins e correlatas 

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 

famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

-Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 

e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Responsabilizar-se pela população adscrita, responsabilizando-se pelo cuidado mesmo quando esta necessita de 

atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 
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- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica, no 

que diz respeito às atribuições do técnico de enfermagem; 

- Participar das atividades de educação permanente; 

- Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações, etc); 

- Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme 

planejamento da equipe; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

- Executar as atividades de nível médio atribuído à equipe de enfermagem, sob a orientação e supervisão do 

enfermeiro e exercer as atividades da área de acordo com a conveniência do serviço e outras atividades inerentes 

ao campo; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  

 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 

 

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 

famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 

e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 

de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica no que 

diz respeito às atribuições do ASB; 

- Participar das atividades de educação permanente; 

- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 

planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 

- Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 

- Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 

- Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; 
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- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

- Organizar a agenda clínica; 

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de 

saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

 

Cargo: Enfermeiro  

 

- Elaborar e executar programas de educação preventiva e curativa de saúde, individual, familiar e comunitária, 

no Município; 

- Promover a prevenção e controle de danos que possam ser causados ao paciente durante a assistência de 

enfermagem; 

- Executar tarefas diversas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, 

monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e 

passiva e higiene pessoal, entre outras; 

- 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 lhe são aplicados, realizando 

entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento, e 

obter sua colaboração no tratamento; 

- Atender pacientes em casos de emergência, ministrando-lhes os primeiros socorros até a chegada do médico; 

- Dar apoio técnico ao médico do trabalho nas atividades gerais de enfermagem; 

- Prever, prover e controlar o material da unidade de saúde; 

- Prestar cuidados pós - morte como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gazes e materiais, 

para evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; 

- Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 

atribuições diárias especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes; e de consumo, para 

assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; 

- Requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida, 

dando saída no livro de controle, para evitar desvios, bem como atender dispositivos legais; 

- Registrar as observações, tratamentos e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as no 

portuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem de unidade ou relatório geral, para 

documentar a evolução da doença. Possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; 

- Executar outras tarefas afins e correlatas.    

- participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 

famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 

e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
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- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 

de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

- Participar das atividades de educação permanente; 

- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

- Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, 

observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 

complementares e prescrever medicações; 

- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 

- Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; 

- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Saúde 

Bucal (ASB) e Técnico de Saúde Bucal (TSB); 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

- Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a 

partir do desenvolvimento e implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços de cuidado e 

discussão, promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade dos profissionais no cuidado 

à população e permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do acompanhamento dos usuários, realizando 

ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a coresponsabilidade;  

- Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de enfermagem no âmbito da 

Atenção Básica;  

- Participar de processos de educação permanente e desenvolvimento da equipe, qualificação do cuidado e dos 

programas de controle de infecção nos ambientes de trabalho e de biosegurança;  

- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na unidade de saúde e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações,etc), em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;  

- Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as disposições legais da profissão, bem como realizar consulta de enfermagem, solicitar 

exames complementares e prescrever medicações;  

- Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas 

no Pacto de Atenção à Saúde;  

- Fomentar a criação de grupos educativos e de promoção à saúde;  

- 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 pelos Agentes Comunitários de Saúde;  

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  

 

Cargo: Médico  

 

- Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica; 

- Cumprir normas e regulamentos da Unidade de lotação; 
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- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando dados de morbidade e 

mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade, a fim de estabelecer as prioridades de 

trabalho; 

- Efetuar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências, inclusive realizando partos, quando 

necessário; 

- Examinar o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico 

ou, se necessário, requisitar exames complementares e/ou encaminhá-lo ao especialista; 

- Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com 

padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 

- Prescrever medicamentos indicando dosagem e via de administração, bem como cuidados a serem observados 

para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; 

- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento, evolução da doença, 

para efetuar orientação terapêutica adequada; 

- Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, atendendo as determinações legais; 

- Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; 

- Realizar exames médicos pré-admissionais, exames para licença, aposentadoria, transferência de servidores, 

exames periódicos e perícias médicas; 

- Planejar e executar programas de educação sanitária, estudando medidas que visem à prevenção de doenças 

profissionais; 

- Aplicar anestesias; 

- Participar de juntas médicas; 

- Executar atividades inerentes a cada especialização, de acordo com a formação específica;  

- Executar outras atividades afins e correlatas. 

- participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 

famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 

e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 

de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 

infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 
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- Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, etc); 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, 

cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 

referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 

do usuário, proposto pela referência; 

- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário; 

- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASB e 

TSB; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 

- Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a 

partir do desenvolvimento e implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos; 

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços de cuidado e 

discussão, promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade dos profissionais no cuidado 

à população e permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do acompanhamento dos usuários, realizando 

ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade; 

- Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de medicina no âmbito da 

Atenção Básica; 

- Participar de processos de educação permanente e desenvolvimento da equipe, qualificação do cuidado e dos 

programas de controle de infecção nos ambientes de trabalho e de biosegurança; 

- Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as disposições legais da profissão, bem como realizar consulta, solicitar exames e prescrever 

medicações; 

- Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas 

no Pacto de Atenção à Saúde; 

- Fomentar a criação de grupos educativos e de promoção à saúde; 

- Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos estabelecidos na 

unidade e no município; 

- Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento em equipe; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  

 

Cargo: Odontólogo  

 

- Atender e orientar pacientes, executando tratamento odontológico conforme diagnóstico; 

- Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de 

abrangência das unidades básicas de saúde; 

- Realizar exames odontológicos; 

- Determinar o tratamento adequado a cada caso; 

- Fazer a profilaxia buco-dentária, removendo tártaro, efetuando polimentos e aplicando flúor; 

- Orientar quanto aos cuidados dos dentes, escovação, dentrifícios e consultas periódicas; 

- Efetuar extração, obturação, tratamento de canais, abscessos, cirurgias e outros serviços clínicos buco-

dentários; 

- Fazer a prescrição dos medicamentos adequados ao tratamento; 

- Efetuar perícias odontológicas; 
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- Elaborar laudos técnicos e atestados; 

- Registrar o atendimento ou consulta no prontuário do paciente; 

- Preencher mapas diários de atendimento, bem como livro de ocorrências; 

- Efetuar pedidos de medicamento semanal, mensal e extraordinário; 

- Executar atividades inerentes a cada especialização de acordo a formação específica; 

- Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde; 

- Executar outras atividades afins e correlatas; 

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 

famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 

e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 

de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

- Participar das atividades de educação permanente; 

- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação 

em saúde bucal; 

- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo  atendimento das urgências e 

pequenas cirurgias ambulatoriais; 

- 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 resolubilidade; 

- Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; 

- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de 

Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do TSB, ASB e ESF; 

- Realizar supervisão técnica do TSB e ASB; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

- Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde o impacto na situação de saúde a 

partir do desenvolvimento e implementação das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;  
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- Promover e apoiar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com vistas à humanização da atenção;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços de cuidado e 

discussão, promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade dos profissionais no cuidado 

à população e permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do acompanhamento dos usuários, realizando 

ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a coresponsabilidade;  

- Realizar diagnóstico, em conjunto com a ESF e NASF, com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para 

o planejamento e a programação em saúde bucal;  

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de 

Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;  

- Emitir diagnósticos e prescrever medicamentos pertinentes ao seu núcleo específico de atuação;  

- Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 

responsabilização pelo acompanhamento e a continuidade do tratamento;  

- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;  

- Realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), conforme 

previsto na legislação vigente;  

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde;  

- Participar de atividades de Educação Permanente; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

 

- Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do 

enfermeiro; 

- Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; 

- Executar atendimentos diversos tais como: abertura de abscesso, retirar pontos, aplicar injeções, fazer 

curativos, medir pressão arterial, temperatura, pulsação; 

- Auxiliar os médicos na Instituição em serviços gerais de enfermagem, onde requerem maiores habilidades; 

- Distribuir a medicação nos postos, unidades móveis, conforme orientação médica; 

- Manter esterilizado o material médico-odontológico dos postos de saúde, unidades móveis; 

- Ministrar cursos para auxiliares e atendentes de enfermagem e supervisioná-los; 

- Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de 

relatórios e controle estatístico; 

- Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 

particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 

- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 

superior eventuais problemas. 

- Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família. 

- Executar outras tarefas afins e correlatas. 

 

Cargo: Técnico em Saúde Bucal 

 

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 

famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local; 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Edital de Seleção nº007/2014 

 

Seleção Interna de Profissionais de Saúde  

para atuarem no PSF e NASF 

18 

 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 

e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 

humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita 

de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 

disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 

coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica no que 

diz respeito às atribuições do TSB; 

- Participar das atividades de educação permanente; 

- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

- Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência) individual e coletiva a todas as 

famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação em conjunto com o Cirurgião Dentista de 

acordo com suas competências técnicas e legais. 

- Realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; 

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de 

Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

- Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

 

Cargo: Educador Físico 

 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em 

cada uma das áreas cobertas; 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações;  

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, 

quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 

- Promover ações junto com a ESF com o intuito de acolher os usuários e humanizar a atenção;  

- Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 

como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa 

com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;  

- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades dos NASF por meio de 

cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação;  

- Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e 

a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF; 
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- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 

coletiva pelas ESF e os NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais 

etransdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos individuais e de saúde do território em reuniões, interconsultas, visitas 

e outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educação permanente em saúde que amplie 

a capacidade das equipes no cuidado à população. Permitindo a apropriação coletiva pelos profissionais do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a co-

responsabilidade; 

- Promover ações que favoreçam a formação de redes de suporte social e possibilitem a participação ativa dos 

usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos; 

- Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;  

- Veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, 

buscando a produção do autocuidado;  

- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social e 

combate à violência nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte, lazer e das práticas 

corporais; 

- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais e saúde juntamente com as ESF, 

sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço;  

- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os 

diversos setores da administração pública; 

- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em 

práticas corporais, em conjunto com as ESF; 

- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como 

facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;   

- Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, das atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade;  

- Promover ações e parcerias com outros setores junto aos demais setores e parceiros do setor público localizado 

na área adstrita ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais presentes no território visando ao melhor uso dos 

espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as referidas práticas;   

- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e sua importância 

para a saúde da população. 

 

Cargo: Farmacêutico  

 

- Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 

especiais e fórmulas químicas; 

- Selecionar produtos farmacêuticos e criar ou aprimorar critérios e sistemas de dispensação; 

- Avaliar prescrição e indicar medicamento conforme diagnóstico profissional; 

- Dispensar fármacos instruindo o usuário quanto ao período de tratamento e posologia adequada; 

- Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os 

receituários devidamente preenchidos; 

- Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos 

químicos; 

- Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos; 

- Fazer análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, 

conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da Saúde Pública; 
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- Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas 

periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis nos cumprimento da legislação 

vigente. 

- Fazer relatório mensal dos trabalhos realizados. 

- Controlar a manutenção de níveis de estoques dos materiais da Farmácia e do laboratório, suficientes para o 

desenvolvimento das atividades. 

- Executar outras atividades afins e correlatas. 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em 

cada uma das áreas cobertas;  

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações;  

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, 

quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 

Promover ações junto com a ESF com o intuito de acolher os usuários e humanizar a atenção;  

- Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 

como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa 

com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;  

- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades dos NASF por meio de 

cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação;  

- Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e 

a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF; 

- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 

coletiva pelas ESF e os NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos individuais e de saúde do território em reuniões, interconsultas, visitas 

e outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educação permanente em saúde que amplie 

a capacidade das equipes no cuidado à população. - Permitindo a apropriação coletiva pelos profissionais do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a co-

responsabilidade; 

- Promover ações que favoreçam a formação de redes de suporte social e possibilitem a participação ativa dos 

usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos; 

- Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de discussão sobre 

pontos inerentes a farmacêutica na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da 

articulação intersetorial - conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc;  

- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção farmacêutica se 

desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 

- Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da 

Família; 

- Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica/ Saúde da Família, assegurando a integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde; 

- Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção 

Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; 

- Apoiar a ESF a assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção 

Farmacêutica na Atenção Básica/ Saúde da Família; 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Edital de Seleção nº007/2014 

 

Seleção Interna de Profissionais de Saúde  

para atuarem no PSF e NASF 

21 

 

- Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, 

homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 

população da área adstrita; 

- Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade 

associados aos medicamentos; 

- Elaborar em conjunto com a ESF, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de 

acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência - Farmacêutica a serem 

desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade; 

- Intervir diretamente, quando percebido pela equipe e com visão de clinica ampliada e abordagem 

multiprofissional, junto aos usuários em casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de 

Atenção Básica/Saúde da Família. Tendo, tal medida vistas a execução de uma farmacoterapia racional e à 

obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de vida; 

- Estimular, apoiar, propor e garantir, em conjunto com a ESF a educação permanente de profissionais da 

Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica. 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

- Realizar a avaliação físico-funcional, através de metodologia e técnicas fisioterápicas, com o objetivo de 

detectar desvios físicos funcionais; 

- Prescrever, fundamentando-se na avaliação físico-funcional, técnicas próprias da Fisioterapia, usando a ação 

isolada ou conjunta de fontes geradoras termoterápicas, erioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, 

sonidoterápicas e aeroterápicas, bem como agentes cinésio-mecano-terápicos e outros; 

- Orientar a prática de exercícios corretivos, conduzindo o paciente em exercícios voltados à correções de 

desvios posturais e estimulação a expansão respiratória e a circulação sanguínea; 

- Diagnosticar o estado de saúde de doentes e acidentados para identificar o nível de capacidade funcional dos 

órgãos afetados; 

- Planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios, e avaliar o tratamento específico no sentido de reduzir 

ao mínimo as consequências da doença; 

- Diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde em situações que envolvam a sua formação; 

- Supervisionar, treinar, avaliar atividades da equipe auxiliar; 

- Controlar informações, instrumentos e equipamentos necessários à execução eficiente de sua atividade; 

- Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

- Executar outras atividades afins, colaborando para o aprimoramento dos serviços da saúde pública; 

- Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 

prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

- Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das 

demais atividades; 

- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; 

- Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão 

sob sua responsabilidade; 

- Executar outras atividades correlatas. 

Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em 

cada uma das áreas cobertas; 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações;  

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, 

quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 

- Promover ações junto com a ESF com o intuito de acolher os usuários e humanizar a atenção;  
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- Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 

como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa 

com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;  

- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades dos NASF por meio de 

cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação;  

- Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e 

a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF; 

- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 

coletiva pelas ESF e os NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos individuais e de saúde do território em reuniões, interconsultas, visitas 

e outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educação permanente em saúde que amplie 

a capacidade das equipes no cuidado à população. Permitindo a apropriação coletiva pelos profissionais do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a 

corresponsabilidade; 

- Promover ações que favoreçam a formação de redes de suporte social e possibilitem a participação ativa dos 

usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos;  

- Realizar diagnóstico situacional com vistas ao levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de 

prevenção nos seus variados níveis e das necessidades em termos de reabilitação sempre adequado ao nível do 

sistema de saúde e funções da ESF em sua área adstrita;  

- Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades 

de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características 

específicas de cada indivíduo;  

- Realizar ações em conjunto com a ESF e demais órgãos medidas que facilitem a inclusão escolar, no trabalho 

ou social de pessoas com deficiência;  

- Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos e da 

comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, amamentação e com vistas ao autocuidado;  

- Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz respeito ao Desenvolvimento Neuropsicomotor 

normal da criança e risco para possíveis alterações deste desenvolvimento nas suas diversas fases da vida; 

- Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando, realizar ações para a prevenção, de deficiências, bem como 

de em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; 

- Apoiar as ações da ESF de acolhimento dos usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando 

orientações, planos terapêuticos singulares, consultas multidisciplinares e acompanhamento, de acordo com a 

necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF; 

- Desenvolver ações de reabilitação adequado ao nível da atenção primaria à saúde, priorizando atendimentos e 

ações de forma coletiva e inserido no contexto da ESF;  

 - Desenvolver ações integradas e parcerias com outros setores junto aos demais setores e parceiros do setor 

público localizado na área adstrita presentes no território visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes 

e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas destes profissionais; 

- Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos pensando na lógica do cuidado 

compartilhado com a ESF;  

- Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS sobre ações que visem o trabalho fisioterapêutico nos mais 

variados níveis;  

- Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares; 

- Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência; 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Edital de Seleção nº007/2014 

 

Seleção Interna de Profissionais de Saúde  

para atuarem no PSF e NASF 

23 

 

- Desenvolver ações de reabilitação baseada no contexto de cada comunidade que pressuponham valorização dos 

potenciais da mesma, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão; 

- Acolher, apoiar e orientar as famílias em conjunto com a ESF, principalmente no momento do diagnóstico, 

para o manejo das situações oriundas da deficiência ou de um de seus componentes; 

- Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos 

específicos realizados por outro nível de atenção à saúde sempre considerando o indivíduo em seu contexto 

social e como parte de um plano terapêutico singular e multiprofissional. 

 

Cargo: Nutricionista  

 

- Analisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos; 

- Elaborar planos e programas nutricionais examinando o estado de nutrição do grupo, avaliando fatores 

relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida, entre outros. 

- Fazer planejamento e elaboração de cardápios especiais, e estudo de técnicas de introdução de produtos 

naturais bem como dos fornecidos pelo programa da Fundação de Assistência ao Educando FAE, para oferecer 

refeições balanceadas; 

- Programar e desenvolver o treinamento, em serviço, de pessoal auxiliar de nutrição, observando o nível de 

rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos comensais, para racionalizar e melhorar o 

padrão técnico dos serviços; 

- Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo das refeições, recebimento dos gêneros 

alimentícios, sua armazenagem e distribuição; 

- Elaborar programas de educação e de readaptação em matéria de nutrição, para gestantes, nutrizes, lactentes, e 

pré-escolares; 

- Elaborar o orçamento para aquisição dos gêneros alimentícios, equipamentos e material específico;  

- Fazer o registro das despesas e das pessoas que recebem a refeição, em formulários apropriados, para estimar o 

custo médio da alimentação; 

- Zelar pela ordem e manutenção e boas condições higiênicas orientando e supervisionando os servidores e 

providenciando recursos adequados para assegurar a preparação de alimentação saudável; 

- Participar de comissões de grupos encarregados de compra de gêneros alimentícios, aquisição de 

equipamentos, maquinário e material específico, emitindo opiniões de acordo com o seu conhecimento teórico e 

prático; 

- Elaborar mapa dietético verificando no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e os 

resultados de exames de laboratório, para estabelecer tipo de dieta, distribuição e horário de alimentação de cada 

enfermo; 

- Executar outras tarefas afins e correlatas.  

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em 

cada uma das áreas cobertas; 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações;  

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, 

quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 

- Promover ações junto com a ESF com o intuito de acolher os usuários e humanizar a atenção;  

- Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 

como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa 

com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;  

- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades dos NASF por meio de 

cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação;  

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Edital de Seleção nº007/2014 

 

Seleção Interna de Profissionais de Saúde  

para atuarem no PSF e NASF 

24 

 

- Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e 

a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF; 

- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 

coletiva pelas ESF e os NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos individuais e de saúde do território em reuniões, interconsultas, visitas 

e outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educação permanente em saúde que amplie 

a capacidade das equipes no cuidado à população. Permitindo a apropriação coletiva pelos profissionais do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a co-

responsabilidade; 

- Promover ações que favoreçam a formação de redes de suporte social e possibilitem a participação ativa dos 

usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos; 

- Participar de ações em conjunto com as ESF para a capacitação dos diversos profissionais da atenção básica a 

saúde sobre temas correlatos e as politicas publicas nacionais na área da alimentação saudável;  

- Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente, 

considerando o perfil socioeconômico e cultural da população da área adstrita a ESF;  

- Promover, em conjunto a ESF, a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 

comunitários considerando a realidade local;  

- Desenvolver ações integradas e parcerias com outros setores junto aos demais setores e parceiros do setor 

público localizado na área adstrita presentes no território visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes 

e a ampliação das áreas disponíveis para a realização das ações voltadas para a promoção e proteção da saúde 

que envolvam alimentação saudável ;   

- Capacitar ESF e participar, em conjunto a ESF, de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos 

distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não 

transmissíveis e desnutrição considerando o perfil da população da área adstrita a ESF;  

- Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à 

Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra 

referência do atendimento. 

- Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando, realizar ações para a prevenção de agravos e proteção da 

saúde em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos;  

- Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz respeito ao Desenvolvimento Neuropsicomotor 

normal da criança e risco para possíveis alterações deste desenvolvimento nas suas diversas fases da vida. 

 

Cargo: Psicólogo 

 

- Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua visando identificar necessidades e 

usuários alvos de sua atuação; 

- Estudar e desenvolver critérios para realização de análise profissiográfica, estabelecendo os requisitos mínimos 

de qualificação psicológica necessária ao desempenho do indivíduo; 

- Efetuar avaliação psicodiagnóstica de crianças e adolescentes, com suspeita de deficiência mental e/ou 

distúrbios de aprendizagem, encaminhando ao Centro de Educação Especial, de acordo com os seus critérios; 

- Efetuar consultas clínicas, individual, grupal, familiar e visitas domiciliares, encaminhando ou não, para outras 

áreas afins; 

- Realizar entrevistas, levantando o histórico da vida do indivíduo, analisando antecedentes físicos, educacionais 

e interpessoais sistematizando ou não os dados em psicodiagnósticos; 

- Orientar e aconselhar através de entrevista pessoal e acompanhamento, os servidores que apresentamproblemas 

de desajuste comportamental e/ou emocional no trabalho; 
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- Elaborar, aplicar e interpretar testes e provas, questionários e outros instrumentos de medidas psicológicas, 

analisando as condições ambientais necessárias ao desempenho profissional do indivíduo; 

- Aplicar instrumentos de medidas psicológicas para subsidiar ações relativas a treinamento, saúde ocupacional, 

segurança do trabalho, ergonomia, acompanhamento psicopedagógico e processo psicoterápico; 

- Desenvolver individualmente ou em equipe multiprofissional de saúde mental processo de acompanhamento 

clínico/psicoterápico em indivíduos ou grupos;  

- Desenvolve trabalho conjunto com pedagogos, visando informar o potencial que a criança ou adolescente 

apresenta e que poderá ser desenvolvido, o seu perfil 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em 

cada uma das áreas cobertas; 

- Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; 

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, 

quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos; 

- Promover ações junto com a ESF com o intuito de acolher os usuários e humanizar a atenção; 

Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 

como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras; 

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa 

com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; 

- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades dos NASF por meio de 

cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação; 

- Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e 

a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;   

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF; 

- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 

coletiva pelas ESF e os NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos individuais e de saúde do território em reuniões, interconsultas, visitas 

e outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educação permanente em saúde que amplie 

a capacidade das equipes no cuidado à população. - Permitindo a apropriação coletiva pelos profissionais do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, ampliando a co-

responsabilidade; 

- Promover ações que favoreçam a formação de redes de suporte social e possibilitem a participação ativa dos 

usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos; 

- Realizar atividades de promoção e proteção a saúde pertinentes a sua responsabilidade profissional e adequados 

ao nível da Atenção Primaria a saúde;  

- Apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais considerando 

o suporte fornecido pela atenção primaria a saúde;  

- Trabalhar em conjunto com a ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de uso abusivo 

de álcool e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior 

vulnerabilidade;  

- Acompanhar juntamente com a ESF os pacientes egressos de instituições psiquiátricas, pacientes atendidos nos 

CAPS e casos de situações de violência nos seus variados tipos;  

- Discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de uma visão de clínica ampliada em relação a 

questões inerentes ao individuo contextualizando-o em uma abordagem multidisciplinar e inserida em seu meio;  

- Fomentar ações em conjunto a ESF que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, 

diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura;  
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- Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação 

psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial -

conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc;  

- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se 

desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade;  

- Apoiar a ESF na ampliação do vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no acompanhamento dos 

casos necessários buscando constituir redes de apoio e integração aos portadores de transtornos mentais. 
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Anexo III 

Barema da Prova de Títulos e Experiência 

Para os cargos de Enfermeiro, Médico, Odontólogo, Educador Físico,  

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo 

 

ITEM TÍTULOS 
PONTUAÇÃO 

POR TÍTULO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 

Trabalhos apresentados ou publicados em 

congressos/cursos/eventos relacionados à Estratégia de 

Saúde da Família (máximo de 6)  

1,0 6,0 

02 
Artigos científicos publicados em revistas da área de Saúde 

Pública/Coletiva (máximo de 2) 

1,0 2,0 

03 
Participação em pesquisas epidemiológicas por ano 

(máximo de 2) 
1,0 2,0 

04 
Participação em congressos/cursos/eventos, com duração 

mínima de 40 horas (máximo de 10) 
1,0 10,0 

05 
Atividades docentes ou de preceptoria nos últimos 10 anos, 

por ano (máximo de 04) 
0,5 2,0 

06 
Especialização lato senso e/ou residência concluída em 

Saúde da Família / Saúde Coletiva 

8,0 8,0 

07 
Especialização lato senso e/ou residência concluída em 

outras áreas da saúde 
4,0 4,0 

08 Mestrado e/ou doutorado concluído em saúde coletiva 10,0 10,0 

09 
Mestrado e/ou doutorado concluído em outras áreas da 

saúde 
6,0 6,0 

 TOTAL 50,0 

 

 

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

POR ANO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 
Experiência comprovada na Estratégia Saúde da 

Família nos últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
2,5 25,0 

02 
Experiência comprovada em Saúde Coletiva nos 

últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
1,5 

 
15,0 

03 
Experiência comprovada em outras áreas da saúde 

nos últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
0,5 5,0 

04 
Participação como delegado em conferências de 

saúde (máximo de 4) 
0,5 2,0 

05 

Participação como membro titular ou suplente em 

conselhos locais e municipais de saúde por ano 

(máximo de 6) 

0,5 3,0 

TOTAL 

 
50,0 
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 Os pontos constantes das escalas de valores, em qualquer item, quanto houver títulos ou experiência equivalentes, não serão 

cumulativos, sendo que a maior pontuação exclui a menor. 

 

Anexo III 

Barema da Prova de Títulos e Experiência 

 

Para os cargos de Auxiliar de Enfermagem/Técnico de Enfermagem,  

Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Saúde Bucal 

 

ITEM TÍTULOS 
PONTUAÇÃO 

POR TÍTULO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 

Trabalhos apresentados ou publicados em 

congressos/cursos/eventos relacionados à Estratégia de 

Saúde da Família (máximo de 3) 

5,0 15,0 

02 
Artigos científicos publicados em revista da área de Saúde 

Pública/Coletiva (máximo de 2) 

5,0 10,0 

03 
Participação em congressos/cursos/eventos, com duração 

mínima de 40 horas (máximo de 10) 
2,5 25,0 

 TOTAL 50,0 

 

 
 Os pontos constantes das escalas de valores, em qualquer item, quanto houver títulos ou experiência equivalentes, não serão 

cumulativos, sendo que a maior pontuação exclui a menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

POR ANO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 
Experiência comprovada na Estratégia Saúde da Família 

nos últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
2,5 25,0 

02 
Experiência comprovada em Saúde Coletiva nos últimos 

10 anos, por ano (máximo de 10) 
1,5 

 
15,0 

03 
Experiência comprovada em outras áreas da saúde nos 

últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
0,5 5,0 

04 
Participação como delegado em conferências de saúde 

(máximo de 4) 
0,5 2,0 

05 

Participação como membro titular ou suplente em 

conselhos locais e municipais de saúde por ano (máximo 

de 6) 

0,5 3,0 

TOTAL 50,0 
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Anexo IV 

Modelo de Recurso 

 

Nº de Inscrição: ______________ 

 

Cargo: _______________________________________________________ 

 

Candidato: ____________________________________________________________ 

 

Ao Presidente da Comissão: 

 

Item do recurso:_____________________________________________________________________ 

 

Fundamentação e argumentação lógica: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Vitória da Conquista BA, ____ de junho de 2014. 
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______________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 

 

 

 

Anexo IV 

Modelo de Recurso 

Comprovante de Interposição de Recurso 

 

 

Nº de inscrição: _____________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Cargo: ______________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Candidato:____________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

 

 

Vitória da Conquista BA, ______ de junho de 2014. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do atendente conferidor 
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Anexo V  

Comprovantes da entrega dos títulos e experiência 

Para os cargos de Enfermeiro, Médico, Odontólogo, Educador Físico,  

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo 

 

Nº de inscrição: _____________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Cargo: _______________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Candidato:____________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

ITEM TÍTULOS (nível superior) 

Conferência de 

entrega (marcar 

X) 

Quantidade  

01 

Trabalhos apresentados ou publicados em 

congressos/cursos/eventos relacionados à Estratégia de Saúde da 

Família (máximo de 6)  

  

02 
Artigos científicos publicados em revistas da área de Saúde 

Pública/Coletiva (máximo de 2) 

  

03 Participação em pesquisas epidemiológicas por ano (máximo de 2)   

04 
Participação em congressos/cursos/eventos, com duração mínima 

de 40 horas (máximo de 10) 
  

05 
Atividades docentes ou de preceptoria nos últimos 10 anos, por ano 

(máximo de 04) 
  

06 
Especialização lato senso e/ou residência concluída em Saúde da 

Família / Saúde Coletiva 

  

07 
Especialização lato senso e/ou residência concluída em outras áreas 

da saúde 
  

08 Mestrado e/ou doutorado concluído em saúde coletiva   

09 Mestrado e/ou doutorado concluído em outras áreas da saúde   

 

 

 

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (nível superior) 

Conferência de 

entrega (marcar 

X) 

Quantidade  

01 
Experiência comprovada na Estratégia Saúde da Família nos 

últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
  

02 
Experiência comprovada em Saúde Coletiva nos últimos 10 

anos, por ano (máximo de 10) 
  

03 
Experiência comprovada em outras áreas da saúde nos 

últimos 10 anos, por ano (máximo de 10) 
  

04 
Participação como delegado em conferências de saúde 

(máximo de 4) 
  

05 
Participação como membro titular ou suplente em conselhos 

locais e municipais de saúde por ano (máximo de 6) 
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Anexo V  

Comprovantes da entrega dos títulos e experiência 

Para os cargos de Auxiliar de Enfermagem/Técnico de Enfermagem,  

Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Saúde Bucal 

 

Nº de inscrição: _____________ (preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Cargo: _______________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

Candidato:____________________________________________(preenchimento pelo atendente conferidor). 

 

 

ITEM TÍTULOS (nível médio) 

Conferência de 

entrega 

(marcar X) 

Quantidade  

01 
Trabalhos apresentados ou publicados em congressos/cursos/eventos 

relacionados à Estratégia de Saúde da Família (máximo de 3) 

  

02 
Artigos científicos publicados em revista da área de Saúde 

Pública/Coletiva (máximo de 2) 

  

03 
Participação em congressos/cursos/eventos, com duração mínima de 

40 horas (máximo de 10) 
  

 

 

ITEM EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (nível médio) 

Conferência de 

entrega 

(marcar X) 

Quantidade  

01 
Experiência comprovada na Estratégia Saúde da Família nos últimos 

10 anos, por ano (máximo de 10) 
  

02 
Experiência comprovada em Saúde Coletiva nos últimos 10 anos, 

por ano (máximo de 10) 
  

03 
Experiência comprovada em outras áreas da saúde nos últimos 10 

anos, por ano (máximo de 10) 
  

04 
Participação como delegado em conferências de saúde (máximo de 

4) 
  

05 
Participação como membro titular ou suplente em conselhos locais e 

municipais de saúde por ano (máximo de 6) 
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