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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Regulamentação resultante de deliberação do Conselho Curador FESF,

n,o 16, de 03 de maio de 2010.

Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS

Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Revoga Deliberação n.o 04, de 13 de

julho de 2009 e, em substituição,

aprova a presente, modificando o

Plano de Empregos, Carreiras e

Salários para os Empregados da

Fundação Estatal de Saúde da Família -

Bahia.

o Conselho Curador da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no uso de

suas atribuições, que são conferidas pelo inciso 111do Art. 9.° do Estatuto, resolve

revogar a Deliberação nO 04, de 13 de julho de 2009 e aprovar a presente,

modificando, no âmbito desta Fundação, o seu Plano eJe Empregos, Carreiras e

Salários - PECS, na forma adiante estabelecida:

CAPíTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.° - Fica estabelecido, nos termos da presente Regulamentação e seus Anexos,

o Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS, para os empregadl:0'i (

Fundação Estatal de Saúde da Fa~ílía da Bahia, íngr' ssos por meio de con' ..' .

público. - I
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Parágrafo Único - Além dos princípios constitucionais vigentes para a matéria,

especialmente o da eficácia, o da eficiência e o da continuidade dos serviços de

interesse público, o presente Plano de Empregos, Carreiras e Salários observará:

I - a definição de uma estrutura de empregos tanto com características multifuncionais

e multidisciplinares, quanto de empregos vinculados a profissões, todos organizados

em grupos de salários, para contemplar a complexidade e especificidade dos servíços.

11- a definição de evolução funcional, com horizonte temporal adequado à Fundação e

à vida funcional dos empregados.

111 - a definição de políticas e critérios de mobilidade e ascensão funcional, bem corno

de normas de enquadramento, que levem ao desenvolvimento funcional através de

processos pautados em igualdade de oportunidades.

IV - o estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro interno, através de

remuneração equivalente, considerando tempo de serviço dos empregos e o exercício

qualificado das funções da Fundação

v - a compatibilização das faixas de salários da Fundação com o mercado de trabalho

local e regional, respeitadas particularidades institucionais e funcionais.

VI - a responsabilidade da Fundação sobre a trajetória de seu pessoal na carreira,

instituindo políticas de ingresso, integração funcional, qualificação profissional,

evolução e avaliação de desempenho.

VII - a responsabilidade do empregado sobre sua própria evolução, estabelecendo

uma dinâmica e processos que potencializem seu desenvolvimento profissional.

Art. 2.° - Para os efeitos desta Regulamentação, considera-se:
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I - CARREIRA - Conjunto de critérios e de atos que regulamentam as POSSibil~'dad.e..c V.
de evolução do ocupante de determinado emprego ou função durante ,/

permanência na Fundação. ."'
/
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11 - PLANO DE CARREIRA - Sistema de evolução funcional, organizado conforme

princípios que assegurem a maximização das potencialidades do empregado,

disposição dos empregos, grau de responsabilidade e autonomia, complexidade das

atribuições, afinidade funcional e de salário;

111- EMPREGO - Posto de trabalho. criado em número certo, com denominação

própria e atribuições estabelecidas, cometidas, pessoalmente, a um empregado

subordinado, de forma não-eventual e remunerada;

IV - FUNÇÃO - Conjunto de tarefas, deveres e responsabilidades atribuídas a um

empregado, relacionadas ou com sua profissão ou especialidade, ou com um setor ou

órgão da Fundação;

V - QUADRO - Conjunto de empregos e funções que integram a estrutura

administrativa e funcional da Fundação;

VI - ENQUADRAMENTO - Posicionamento funcional em determinado emprego, 110

respectivo padrão salarial do empregado, nos termos do PECS, em decorrência de

requisitos e condições estabelecidas nesta Regulamentação.

VIII - PROGRESSÃO - Passagem do empregado, por merecimento, de um padrão

salarial, para outro imediatamente superior, ou por antiguidade, de uma referência,

para a imediatamente superior, dentro do respectivo emprego,

IX - AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL - Processo contínuo de

apreciação sistemática do desempenho do empregado na função que ocupa, em

decorrêncía de fatores, parâmetros e metas pré-estabelecidos, visando mensurar a

consecução dos objetivos organizacionais;

X - SALÁRIO - Contraprestação paga ao empregado, pelo tempo à disposição da

Fundação, durante o mês, com valor fixado em contrato;

XI- SALÁRIO BÁSICO INICIAl/PISO SALARIAL - Valor de referência para 07e ~.

salário de um emprego ou especialidade constante na tabela salarial.
.:.,::."""teF'-."... •.- •
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FESF
XII - REMUNERAÇÃO - Retribuição pecuniária paga mensalmente pelo exercício de

um emprego, constituída do salário acrescido das vantagens permanentes e

transitórias, a que o empregado tiver direito;

XIII- GRATIFICAÇÃO. Parcela contraprestativa paga, pela Fundação, ao empregado,

ou em decorrência de evento ou circunstância objetiva, considerada relevante, ou em

decorrência de norma jurídica.

XIV - ADICIONAIS. Parcelas suplementares devidas em virtude do exercício do

trabalho em circunstâncias tipificadas como sendo mais gravosas para o empregado.

XV - GRUPO DE SALÁRIO - Agrupamento dos empregos, conforme instrução

essencial, experiência profissional, responsabilidade e complexidade inerentes a suas

atribuições e igualdade de salários;

XVI - FAIXA SALARIAL - Estrutura de padrões salariais, ordenados do menor ao

maior padrão, vinculados a um determinado Grupo de Salário.

XVII- PADRÃO SALARIAL - Número indicativo da posição do emprego na tabela de

salário, se relacionando com o enquadramento do empregado na estrutura de carreira;

XVIII - TABELA SALARIAL - Conjunto de valores distribuídos progressivamente do

menor ao maior padrão salarial da Fundação.

CAPíTULO 11

DOS EMPREGOS E SALÁRIOS

SEÇÃO I

DO QUADRO DE EMPREGOS

Art. 3.° - Os Empregos instituídos pela presente Regulamentação, com suas -

respectivas denominações, quantidades, tabela de salários, estrutura de eVOIUçãQ~
f

mobilidade, são os constantes dos Anexos I ao V desta Regulamentação. r
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Art. 4.° - O quantitativo definido no Anexo I desta Regulamentação constitui o Quadro

de Empregos da Fundação, devendo a quantificação por função, especialização e

lotação dos mesmos por unidade organizacional e serviços ser regulamentadas

posteriormente, por instrução específica da Diretoria Executiva da Fundação.

Art, 5,° - A estruturação dos empregos por grupos de salários, padrões salariais,

referências, descrição sumária das atribuições, áreas de atuação, requisitos para

ingresso e formas de provimento, são fixados, conforme consta nos Anexos 111,IV e V

desta Regulamentação.

SEÇÃO 11

DO SALÁRIO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 6.° - A Tabela Salarial dos empregos é constituída de padrões numéricos

representados por algarismos arábicos, correspondendo cada algarismo a um padriío

salarial, na forma do Anexo 11,A e B, desta Regulamentação.

Parágrafo Único - Os valores dos padrões salariais estabelecidos por esta

Regulamentação, em seu Anexo 11,A e B, terão como referência o mês e ano de

aprovação desta, incidindo sobre os mesmos os reajustes salariais concedidos

posteriormente.

Art, 7,° - A remuneração vinculada à carreira tem, como base, a estrutura de evoluçilo

da mesma, que é composta por FAIXAS SALARIAIS, contendo cada uma dezoito

padrões, relacionados aos grupos salariais, intercalados por referências da progressão

por antiguidade, na forma do Anexo IV desta Regulamentação.
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Art, 8,°_ Para fins de composição da remuneração mensal do empregado, observar··

se-á a jornada semanal e mensal contratual do emprego, respeitando-se o cntérlo de

proporcionalidade e tendo como referência a jornada padrão se nal de t~rb h o

salário básico Inici,a,kêspectivo, estabelecido no Anexo V desta gulament -.
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DO PLANO DE CARREIRA

SEÇÃO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 9.° - A estrutura do Plano de Empregos, Carreiras e Salários, sua ordenação,

formas e processo de evolução são regulados, especificamente, neste Capitulo.

Art. 10. São formas de evolução funcional e pecuniária do Plano de Empregos,

Carreiras e Salários da Fundação:

I - progressão por mérito,

11- progressão por antiguidade;

111 - Gratificação por Titulação.

SEÇÃO 11

DA PROGRESSÃO POR MÉRITO

Art. 11. A progressão por mérito consiste na evolução do empregado de um padrão

salarial para o imediatamente superior, em decorrência do seu desenvolvimento no

exercício de suas atribuições, devendo se efetivar mediante sistema de avaliação de

desenvolvimento funcional, conforme previsto nos arts. 26 e 27 e seus incisos, desta

Regulamentação.

Art. 12. Considerar-se-á. para fins de concessão da progressão por mérito, a ordem

de classificação obtida pelo empregado, no processo de avaliação de desenvolvimento , .4
funcional, observando-se o interstício mínimo de dois anos de serviço continuo .,,/:/

?

imediatamente anterior, não se podendo ultrapassar o padrão salari seguinte àq

em que o mesmo se encontra situado na estrutura de carreira.
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Parágrafo único - No interstício de dois anos, haverá, no mínimo, dois momentos de

avaliação, cuja média de pontos obtidos será considerada, como base, para fins de

progressão de mérito

Art. 13. Farão jus à progressão por mérito, resguardando-se a proporcionalidade das

diferentes categorias funcionais, unidades organizacionais e turnos de trabalho, os

empregados vinculados a Carreira, que atingirem a pontuação de referência,

estabelecida no sistema de avaliação de desenvolvimento funcional.

Parágrafo único - O Conselho Curador da Fundação fixará, a cada exercícIo, o

percentual de empregados que terá direito à Progressão por Mérito, observando a

proporcionalidade prevista no caput deste artigo, a faixa limitadora, entre o mínimo ele

20% (vinte por cento) e o máximo de 60% (sessenta por cento), e o estabelecido no

parágrafo único do art. 34 desta Regulamentação.

Art. 14. Cada progressão por mérito e consequente mudança de grau, equivale a

2,5% (dois e meio por cento) a incidir unicamente sobre o padrão salarial básico do

emprego ocupado pelo empregado, conforme o constante na estrutura de evolução da

carreira.

Art. 15. A concessão da progressão por mérito será condicionada à combinação do

cumprimento, pelo empregado, dos seguintes fatores:

I- mínimo de dois anos de efetivo exercício do empregado na função;

11- mínimo de doze meses de exercício no emprego, se na hipótese de aprovação em

novo concurso público, houver alteração da situação funcional daquele já empregado,

sem interrupção temporal entre a função anterior e a posterior;

111 - desempenho funcional satisfatório, com pontuação mínima2 conforme processo de

avaliação regulado neste PECS;

IV - inexistência de afastamento superior a noventa dias, nos últimos doze meses,

exceto o relacionado à licença maternidade e ao acidente do trabalho;

V - inexistência de afastamento das atividades próprias do emprego/função qUE)

ocupa, excetuadas as hipóteses previstas de substitUição e readaptação.

I"

Parágrafo primeiro. Caso o afastamento por acidente ou doença d
.,..... ...."'-

superior a noventa d;as. será consld ,,;;!f'l"'r~\er ...ênCla, para fi
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por mérito, por uma (mica vez, a pontuação totalizada do empregado, no período

imediatamente anterior ao afastamento

Parágrafo segundo. O empregado da Fundação, quando designado para função de

confiança em atividades de gestão e assessoramento, conforme disposto no art. 30

desta Regulamentação, fará jus à Progressão por Méríto acumulada em seu empre(Jo

original, condicionada à avaliação de desempenho específica, vinculada ao exercício

da função de confiança.

Art. 16. A vantagem pecuniária decorrente da progressão por mérito será

proporcionada até o fmal de cada trimestre, subseqüente à totalização das avaliações

e à conclusão do interstício de dois anos.

Parágrafo Único - Caso a vantagem pecuniária prevista neste artigo não ocorra por

dificuldades operacionais ou financeiras, quando efetivada será retroativa ao final do

trimestre de direito.

SEÇÃO 111

DA PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE

Art. 17. A progressão por antiguidade consiste na evolução pecuniária da

remuneração do empregado, no transcorrer de sua vida funcional, conforme

referências que compõem a estrutura de carreira constante do Anexo IV, na raziío

estabelecida de 1,5% (um e meio por cento), que deve Incidir sobre o padrão salar!al

inicial do respectivo emprego, em decorrência da conclusão do interstício de 2 (dOIS)

anos entre as concessões e do cumprimento do previsto no art. 18 e seus parágrafos.

Parágrafo único - O valor atribuído em decorrência da progressão por antiguidade

será destacado da remuneração do empregado e pago em codificação específica.

Art. 18. Para a concessão da progressão por antiguidade. serão considerados os

períodos de direito a cada dois anos, a contar da data de ingresso do empregado na

Fundação, alternando com a progressão por mérito, e observados os critérios q

caracterizam o efetivo exercício estabelecido nos i.l1cisos e parágraf
-"-'-

Regulamentação. "i' c ~l.\J;"
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Parágrafo primeiro. No caso de indeferimento da concessão, a Diretoria da Gestão

da Educação e do Trabalho em Saúde deverá dar ciência ao empregado, com os

devidos esclarecimentos. cabendo recurso, por parte do mesmo, à própria Diretoria,

no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da decisão.

Parágrafo segundo. A Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde

pautará e apreciará o recurso na sua primeira reunião ordinária após sua interposição

Art. 19. Em caso de alteração contratual, decorrente da aprovação em novo concurso

público para o quadro da Fundação. o empregado continuará fazendo jus à

progressão por antiguidade, obtida no emprego anteriormente ocupado, desde que

não haja interregno entre as situações empregatícias.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, será considerado, como base

para cálculo, o salário correspondente ao emprego que o empregado vier a ocupar.

SEÇÃO IV

DA GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO

Art. 20. A Gratificação por Titulação consiste em acréscimo na remuneração do

empregado da FESF, a Incidir sobre o padrão salarial inicial do respectivo emprego.

provocada por requerimento do empregado interessado e justificado pela

apresentação e aceitação de documentação relativa a:

I . conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu. em áreas relacionadadas à

atuação do empregado, em valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o padrão

salarial inicial do respectivo empregado.

9

II - conclusão de Curso Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de Saúde da Família, J

Saúde Pública, Saúde Coletiva e cursos correlatos, Administração Sallde ~/

Educação em Saúde, em valor correspondente a 6% (seis por cento o padr~

salarial iniciai do respectivo emprego, .~~~;;;j<!l. /. "
~fi 'S.)
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III - conclusão de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado) em qualquer

área, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) e nas áreas de Saúde da

Família, Saúde Pública, Saúde Coletiva e cursos correlatos, Administração em Saúeje

e Educação em Saúde, em valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o padrao

salarial inicial do respectivo emprego;

IV - conclusão de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (doutorado), em qualquer

área, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o padrão salarial iniciai do

respectivo emprego, e nas áreas de Saúde da Família, Saúde Pública, Saúde Coletiva

e cursos correlatos, Administração em Saúde e Educação em Saúde, em valor

correspondente a 8% (oito por cento) da mesma base de cálculo acima indicada;

V - conclusão de Curso de graduação de nível superior para os empregos de nível

médio, em valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o padrão salarial inicial do

respectivo emprego, e em área relacionada à atuação do empregado, em valor

correspondente a 10% (dez por cento) da mesma base de cálculo acima indicada,

§ 1°. A Gratificação por Titulação de que trata este artigo apenas será devida_nas

seguintes hipóteses:

a) se o curso em questão estiver de acordo com Regulamento Especifico, aprovado

pelo Conselho Curador, que discipline os critérios mínimos exigidos para cada curso e

a correspondência dos mesmos, com as áreas de atuação do empregos/funções da

Fundação;

b) se o empregado cumprír, no mínimo, três anos de efetivo exercício 110

emprego/função;

c) se já tiver havido, no mínimo dois anos de efetivo exercício no emprego/função,

após a última progressão por titulação;

d) se o curso não for pré-reqUisito para o exercício do emprego/função;

10

§ 2°. O valor atribuído em decorrência da Gratifcação por Titulação--remuneração do empregado e pag9.cerw,C1;<'flºª~o '.especiflca
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Art. 21. O valor da Gratificação por Titulação não poderá exceder, no seu total, a 20%

(vinte por cento) do padrôo salarial inicial do respectivo emprego e será concedido ela

seguinte maneira:

I - a Gratificação por Titulação será concedida, no máximo 03 (três) vezes para os

títulos relacionados no inciso I do art. 20 desta Regulamentação e 02 (duas) vezes,

para os títulos relacionados no inciso 11do mesmo artigo;

11 - para os títulos relacionados nos incisos 111, IV e V do art. 20 desta

Regulamentação, será concedida a Gratificação por Titulação, para, no máximo, 01

(um) título por inciso, sendo que, havendo concomitância de apresentação dos títulos

indicados no mesmo inCISO, prevalecerá o de maior percentual:

111 - o título de que trata o inciso V do art. 20 desta Regulamentação será considerado,

desde que seja superior ao requisito mínimo de escolaridade exigido para o empre(]o

respectivo.

Art. 22. Ao requerer a concessão da Gratificação por Titulação, o empregado deve

juntar todos os documentos e comprovantes originais exigidos pela DiretOria de

Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde da Fundação.

§ 1° Do indeferimento ela solicitação, caberá recurso, por parte do empregado, é3

Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde da Fundação, no prazo

máximo de dez dias, a contar da ciência do indeferimento.

§ 2° A Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde pautará e apreciará

o recurso na sua primeira reunião ordinária, após sua interposição.

Art. 23. Em caso de alteração contratual decorrente de aprovação em novo Concurso

Público para o quadro da Fundação, o empregado terá assegurado direito é3

Gratificação por Titulação obtida na função anteriormente ocupada, desde que:

I - o título que onginou a concessão não"

emprego/função a ser exercido;

11
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11- não haja interregno entre as situações empregatícias na Fundação.

Parágrafo Único - Para fins do disposto neste artigo, será considerado como base

para cálculo o padrão salarial inicial correspondente ao emprego/função que o

empregado vier a exercer.

SEÇÃO V

DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS

Art. 24. Aos empregados integrantes do Quadro Especifico de Pessoal da Fundação,

previsto nesta Regulamentação, e em efetivo exercício, poderão ser instituídos os

seguintes adicionais, gratificações e prêmios, que compõem a parte variável da

remuneração, com pagamento condicionado à observância de critérios a serem

estabelecidos em regulamentação específica:

I - adicional por condições especiais de trabalho decorrente da criticidade dos serviços

e adicional por dificuldade de captar e fixar profissionais;

11• gratificação por desempenho de funções estratégicas na Fundação, nas áreas de

gestão, técnicas especializadas, ensino, tutoria e pesquisa;

111 - gratificação relacionada a resultados vinculados a metas qualitativas e

quantitativas e ao cumprimento das obrigações contratuais, administrativas e técnicas.

IV - prêmio vinculado a projetos e metas institucionais, qualitativas e quantitativas,

contratualizadas com os profissionais, equipes e serviços.

§ 1.° - Os adicionais previstos no inciso I deste artigo serão regulamentados,

considerando faixas a serem estabelecidas, vinculadas a fatores de fixação. em

função da realidade das regiões do Estado, dos Municípios e das áreas municip s

inclusive, da média remuneratória do mercado de trabalho de ca

categoria profissional

12



§ 2.° - As vantagens previstas nos incisos I e II deste ariigo serão incorporadas,

progressivamente, a cada cinco anos, sendo a primeira parcela, referente ao primeiro

qüinqüênio, igual a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pleno das gratificações,

enquanto as outras CínCO parcelas seguintes, corresponderão a 15% (quinze por

cento), da mesma base de cálculo, como vantagem pessoal, até o percentual máximo

de 100% desse valor, após trinta anos contínuos na refenda condição.

Art. 25. Considerar-seá efetivo exercício, para a percepção das vantagells

remuneratórias no art. 24, incisos I a IV, e, também, para a concessão da progress,lo

por antiguidade, conforme previsto no art. 18, o afastamento do empregado por motivo

de:

1- férias;

11 - licença à gestante à adotante e licença paternidade;

111 - para tratamento da própria saúde, por até sessenta dias, contínuos ou não em

cada qüinqüênio;

IV - por motivo de acidente ou doença do trabalho por até cento e vinte dias;

V - afastamento previamente autorizado para realização de curso de qualificaçiío

profissional, diretamente relacionado com as atividades do serviço ou com as da

própria função.

Parágrafo primeiro. O empregado da FESF poderá computar, como tempo de

serviço, o período de afastamento funcional decorrente da cessão, para fins de

progressão por antiguidade e de concessão de aposentadoria, desde que haja, neste

último caso, recolhimento para o devido regime previdenciário

Parágrafo segundo. Será descontado das vantagens estabelecidas, o valor

correspondente a cada dia de ausência do serviço, salvo hipóteses admitidas em

Regulamento.
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Parágrafo quarto. O retorno do empregado em licença não remunerada dependerá

da existência vagas e necessidade da FESF, devendo o empregado manifestar

oficialmente a sua intenção de retorno e a FESF organizar lista de espera que tem

prioridade sobre o cadastro reserva que serve aquela vaga.

SEÇÃO VI

DA AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 26. A avaliação de desenvolvimento funcional tem por finalidade a apreciaçiío

sistemática e contínua do desempenho do empregado no exercício de SU:1S

atribuições, à vista da contribuição efetiva para a realização das metas e objetivos da

Fundação, de conformidade com o disposto em regulamento específico.

Art. 27. O regulamento de que trata o artigo anterior será elaborado, no prazo máximo

de cento e vinte dias1 a contar da vigência desta Regulamentação e observará:

I - definição metodológica;

II - definição de critérios;

111 - definição de metas

IV - adoção de instrumentos que atendam à natureza das atividades, resguardando-se

os seguintes princípios

a) legitimidade e transparência;

b) periodicidade;

c) contribuição do empregado para a consecução

unidade;

14



d) adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de

forma que as condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a

avaliação do empregado;

e) conhecimento, por parte do empregado, do resultado final da avaliação, com

direito a manifestação;

f) caracterização da condição de insuficiência de desempenho.

v - a definição do processo e das instâncias recursais.

Art. 28. A Fundação observará o disposto no Art. 13, parágrafo único, e. na ocorrência

de dois ou mais empregados com a mesma pontuação no processo de avaliação de

desenvolvimento funcional, em decorrência da faixa limitadora, aplicará os segulntr;s

critérios de desempate, nesta ordem:

I. maior pontuação no critério de produtividade;

11. maior pontuação no critério iniciativa;

111. maior pontuação no critério responsabilidade;

IV. maior pontuação no critério disciplina;

V. menor pontuação no critério de assiduidade;

VI. maior pontuação na avaliação do período imediatamente anterior;

CAPíTULO IV

RELAÇÃO DA CARREIRA COM OS EMPREGOS DE CONFIANÇA, DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO

Art. 29. Os empregos de confiança são aqueles que, por sua natureza, têm atribUições

de caráter permanente no exercicio de atividades de gerência, chefia, supervisão,

assistência ou assessoramento, consoante o previsto no art. 37 da Constituição

Federal.

15

Art. 30. No mínimo, 60% (sessenta por cento) dos empregos de co

na estrutura organizacional,



ingressos por aprovação no respectivo Concurso Público, considerando as seguintes

condições e requisitos:

I - que o emprego seja compatível com as atribuições e responsabilidades do empre(Jo

de confiança a ser exercida;

11- possuir habilitação legal, qualificação e/ou experiência quando o emprego de

confiança a ser exercido assim exigir;

111 - outras exigências a serem estabelecidas em ato normativo especifico da

Diretoria Executiva da Fundação.

§ 1.° Os requisitos estabelecidos passam a vigorar para as designações de

empregados que ocorrerem a partir da vigência desta Regulamentação.

§ 2.° O mínimo de empregos de confiança destinadas aos erTlpregados da Fundação,

previstos no caput deste artigo, deverá ser cumprido no prazo máximo de quatro anos

após a homologação desta Regulamentação, sendo que, em até dois anos, metade do

percentual dos referidos empregos deverá ser ocupada por empregados concursados

CAPíTULO V

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

Art. 31. A implantação do Plano de Empregos, Carreiras e Salários. de que trata esta

Regulamentação, far-se-,i em três etapas, de conformidade com o que segue:

I - primeira etapa: consiste no enquadramento inicial do empregado no grupo ele

padrão salarial inicial do emprego concursado;

1f,

previsto no inciso I deste artigo;

;,/'J ./
11- segunda etapa: consiste na implantação da primeira progressão por antiguida y
devendo ocorrer no prazo de setecentos e trinta dias, a contar uadram to
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111- terceira etapa: consiste na aplicação da primeira progressão por mérito, mediante

Sistema de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, devendo ocorrer no prazo de um

mil e noventa e cinco dias, após o enquadramento previsto no inciso I deste artigo

Parágrafo único. A progressão por mérito, considerando o interstício de dois anos

previstos, se alternará com a progressão por antiguidade, observando-se a estrutura

de evolução na carreira e de custos.

Art. 32. Todo o processo de implantação e desenvolvimento do PECS, em suas

diversas etapas, será gerido e regulamentado pela Diretoria de Gestão da Educação e

do Trabalho em Saúde da Fundação, após prévia aprovação pela Diretoria Executiva,

devendo ser dada ampla divulgação a todo o processo.

CAPíTULO VI

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 33. O Conselho Curador, por ato especifico, em função de proposta da Diretoria

Executiva, ratificará 8 regulamentação e a implementação dos adicionais, das

gratificações e prêmios constantes do art. 24 desta Regulamentação.

Art. 34. As despesas com a execução desta Regulamentação correrão por conta de

recursos próprios consignados como despesa de pessoal, no Plano de Contas da

Contabilidade da Fundação, suplementados, se necessário, e preverão recursos

específicos para custear as etapas de implantação, as formas de evolução funcional e

as ações decorrentes do desenvolvimento do PECS.

Parágrafo único. Os custos diretos com o desenvolvimento do PECS e seus reflexos

serão considerados quando da negociação coletiva com as nntidades representativas

dos trabalhadores e da formalização dos Contratos de Gestão, firmados entre O~

municípios e a Fundação

Art. 35. Para os empregos estabelecidos por esta Regulamentação, fica autorizo

11



respeitando-se a legislação específica, o interesse dos serviços, disponibilidade

orçamentária e financeira e a garantia da continuidade das atividades da Fundação.

Parágrafo Único - Os editais dos Processos de Concursos Públicos estabelecerão os

requisitos de escolaridade, formação e/ou experiência profissional e titulação básica,

em decorrência das especificidades do emprego e área de atuação, objeto do

processo de Concurso, considerando o previsto no Anexo V desta Regulamentação.

Art. 36. Esta Regulamentação entra em vigor na data de sua aprovação pelo

Conselho Curador, após o devido registro na Superintendência Regional do

Trabalho/M.T.E. - Salvador/BA.

Salvador/BA, 03 de maio de 2010.

r da Fundação
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ANEXO I

Quadro Demonstrativo dos Empregos com Quantitativo

[---- --------" '.'-~-~--------- ----- -----~c-----

l~d0ga(jo••. E~~EG() .~ = ..•.• =- _~UA~T~,.AT~~O_
I~n~!ist~~d_~i~~s!t:a~iv~ __ __ _ _ __ _ __~º- _
1_~n~l~stade_~e~n~logi~~a_I~~r:':I2açã?___ __ _~5_ -- -- --i
Analista Educacional 3 I
Assistente Administrativo 25

_~s~i~~en:Ie~o~ia[==~~====~=--=~~~_-_~_50~~===1
I Bibliotecário 1 I1-- -------- - - -------- - - -------- --- ---------- ----I'
Cirurgião Dentista 1000
---, ... _ .... ~--~-- ~- --~ _'o ~ .__ .. • - . - ~ .__ ._ ••.. _ ~ "' __ . __. __ •. "---

Enfermeiro 1500 I------ -------------- ----------- - -------------I
Enfermeiro do Trabalho 2

--- •• __ ._--_._- _.- -- ._----'.- '--',--- --- --- -- - -- ---- --- _ •• _--_.,-------- __ o • _

I_~n~e~~~ir~ 9"~__S~gur~~~~ ~_~J!a~~I~~_ _1 _
I Farmacêutico 50

\!}~I~t-~r~~e~~a~_====~====~= ~~=~~-_~O_===
Fonoaudiólogo 50 I-----~-- -- -------------------------------- ------ ----I

_~~E_icoLE~ee~i~dad~___ _~9ºQ __----I
Médico do Trabalho 2 I

_~uIri~~~~~t~ ~:====~====~==~~~--- ~_~~-:~=~_j
Professor de Educação Física 50 I
------------- ---~------------------ --- -------- ------1

Psicólogo 50 I------~-- -- --- ---- - - ------------ ------ -------I
_~anitaris~a -- _ --~--- --_________ -~-º-º I
_~é~n_~o9Y_~n!~rm~[~~~o_~~~~~~ __--- _~- -- __ I
Técnico de Segurança no Trabalho 4 I----------- -- ----~-------------------- - -------------1

~i:~f"u!a~Cup=cion'".=~=~===._. j1i4~
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ANEXO II (A)

TABELA SALARIAL (A)

-- Padrão ---r - - ----Valor-
___.~~~rial l~J~_._
___ __J~___ _ .-J3]Q,-ºº- _

2 I 850,75--3----- !-----87io2 -

j =-~=--=l~== =~ 8~}=ª25 i 916,16

I .. ~rf~~-l!n~.~
I --= ]===t _=== 1.01T27 - - ----
--~~--t-----i~~~~:~~
=-I2==-=r===~ 1:08~~03 "=-
13 r 1.116,26- ---'-'~---r--- -.------ ----
14 ' 1.144,16

== ~ 15==~=r ==== 1.Iz~~rl==_
16 t 1.202,09

:= =: 17=-===-~===_=.=r~~=?~--14- -
18 i 1.262,94--------- ----._---------
19 1.294,52--------+--

___~l'O +---- __ 1_.3_2-.,-6-'-.,.,8__8
21 1.360,05

~ 22__ __ 1.394,05 ~ _
~ .23 1.428,90

2:cc4-: t- 1.,-.4_6__4_,6_3 _
25 1.501,24-- - ~_._- -- ---- ------~ -.

26 1.538,77-- -.- -----r- - -------- ---
___ ~7 L ~:~?1,~4 _
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ANEXO 11(B)

TABELA SALARIAL (B)

Padrão Valor
Salarial (R$)_.- -_._,-_ .._- '-'- - _. ----,--
_~__1 ~._1_ 61~4.Q__
____~ ~ 1 lJ ~2i3 _______ª ll-ª~.1l. _
____ ~ ~ _18-º~ 1~ __
___ ~ _ _ _1 8_4~21. ______ª . _18_94.c41 __
_ .? . _ _1 9_41J~ __
_. __ ª_ _1 9_90.234 _
___ _~ ~ ()_4~O.§l. _
__ .1.9 _ _ __ ~ _o-ª'L~_.
___ _1.1 ~_1_4~:rr _
___ .1..2__ ~ 1_96-,9__ª__
__ ~]._. ~_._ ..~ 2_~1.8§__
_ ~~ ~ 3_Q~1-ª--_
._ j-ª 2 3i3~8_ª___

16 2 425,03~.._---,._---_._._._,--- - - ._- - .~----

___17___ _ _~4_ª~6__ª___
___ ~_8 ~ ~)~l--,~_
___ JJ3 __ _~ 6.1 1.4J3 _
_ .?O ._ .2 (r~~7--ª _
___ 1_.1. ~ lj~7_º__
____f.2__.____ _~8Js2.§l _
_._ .?]_~ ~8_ªs.60 _

24 2954,661---- 2-5 .----- :3 0-2(3,53--~
1---- --. -- --- -- - -- -. - -----
I 26 3 104,24

[~~r={I}~t:r=-

Padrão Valor
Salarial (R$)

- ---. __ ..- ',-_ ..- --- '-

_ 2~ ~~ª42.c~ª__
30 :3_4~6.c~º__
31 _ _ ] ._§':L~J.Z__ .
32 3.599,97
33 --r--i689~97--.---. --1----·- ----- ---
34__ _3 Xª-2.1.? __

r=- ~--35 _. __ :3__ªL62ª _
I=-=-~~._==~.~~I~~§~~_
_ _.3 8 _ _ __ :+ -174.lª_ª __

39 4.279,23
------, ----_._-~--_._,,- \

~__Aº :+Jª-62.~ _
41 4~4~&7 _

___ 4? 4._ªQ!3!.~?__ .
43 _. __ :+ __?~}.c47_
44 4.841,56

~"--' --~-~.'-- ._- ------- -

___~ 4..§lª-.21.§.º- __
_ __ 4§ 5~ª-6.cª_L __

47 ? ._?:L3.&3 _
48 5._ª43-'-.18 __
49 5.477,78- - --.,._--, .. _-_ .._---_.'._----

50 5.614,73

___5L ~~.I'=--5:~i55,Oª=~·
52 5.898,97~~~=I=~=f~~i~~f~-

,__ .. 55 - -=I=='6j~2=~5~-
1 5~ __ ._L __ 6 __~1_1-'-.ª~_

21

Obs.: Tabela Parametrizada para jornada semanal de 40 horas semanais I
200 mensais.
Para jornada de trabalho superior ou inferior à 40 horas semanai ,
proporcionalizar observando a jornada padrão e o salári básico ini . J

previstos no Anexo V para o respectivo emprego.
~~'.----f{O. S\l\.l p..

,:-',0



ANEXO 11I

Classificação dos Empregos por Grupo de Salário - GS

Grupo de Salário - I (GS I) - Tab (A) - P. Sal. Inicial 1 / R$ 830,00
- Assistente Administrativo

Grupo de Salário - 11(GS 11)- Tab (A) - P. Sal. Inicial 10/ R$ 1.036,56
- Técnico de Enfermagem do Trabalho
- Técnico de Segurança do Trabalho

Grupo de Salário - III (GS 111)- Tab (B) - P. Sal. Inicial 1 / R$ 1.674,40
- Assistente Social
- Bibliotecário
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Professor de Educação Física
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional

Grupo de Salário - IV (GS IV) - Tab (B) - P. Sal. Inicial 9/ R$ 2.040,09
- Analista Administrativo
- Analista Educacional
- Cirurgião Dentista
- Enfermeiro
- Enfermeiro do Trabalho
- Engenheiro da Segurança do Trabalho

Grupo de Salário - V (GS V) - Tab (B) - P. Sal. Inicial 22/ R$ 2.812,29
- Analista de Tecnologia da Informação
- Sanitarista

Grupo de Salário - VI (GS VI) - Tab (B) - P. Sal. Inicial 37 / R$ 4.073,04
- Advogado
- Médico / Especialidade
- Médico da Saúde da Família
- Médico do Trabalho
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ANEXO V

DESCRITIVOS DOS EMPREGOS CONTENDO:

Atribuição Sumária;

Requisitos Básicos para Ingresso;

Jornada Semanal de Trabalho (Padrão e Opcional);

Salário Básico de Ingresso;

Setor(es} I Área(s) da Fundação de Atuação Funcional;

Forma de Provimento;

Observações Específi

.2
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DESCRIÇAO DO EMPREGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
G.S.
I

ICÓDIGO - C.B.O.: 0°010 ]
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

- Prestar atendimento e esclarecimentos ao pJblico interno e externo,
pessoalmente e por meio das ferramentas de comunicação que lhe forern
disponibilizadas;
- Receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e/ou arquivar
expedientes e outros documentos;
- Redigir expedientes administrativos tais como memorandos, ofícios,
relatórios, correspondências, etc, com observância das regras gramaticais e
das normas de comunicação oficial;
- Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas
de informação, contnbuindo para o processo de automação, alimentação de
dados e agilização elas rotinas de trabalho;
- Operar máquinas de reprografia, fax entre outras constantes no ambiente de
trabalho;
- Executar atividades mais complexas nas áreas de materiais, finançc's,
faturamento, contabilidade, qualidade, setor de pessoal e administração geral,
- Ter responsabilidade técnica específica pela área, por finalização/conferênci a
de cálculos e controle de recursos da Instituição;
- Ter iniciativa e contnbuír para o bom funcionamento do setor em que estiver
desempenhando as suas atividades;
- Participar de atividades de Educação Permanente; e,
- Realizar outras atnbuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da
chefia imediata.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

,2

- Ensino Médio completo e/ou cursando o Ensino Superior na área de exatas ou
humanas com afinidade com o trabalho.
- Curso Técnico Profissionalizante, ou experiência profissional mínima de 03
(três) anos e outros requiSitos a serem estabelecidos em Edital de Concurso
Público, ou processo de promoção por qualificação profiSSional.
- Registro no órgão de classe (quand ecessário).

\.'J Ifg.



• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

., SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 830,00

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: . Administração geral.
• Finanças e orçamento.
- Faturamento .
• Contabilidade e custos.
- Gestão do trabalho.
- Atendimento ao cliente.
- Documentação, registros e arquivo.
- Logística, materiais c patrimônio.
- Desenvolvimento de recursos humanos.
- Controle de qualid

• FORMAS DE PROVII\I1ENTO: . Concurso Púb

2
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DESCRIÇAO DO EMPREGO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

ICÓDIGO - C.B.O.: 3:2015

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

G.S,
11

-Exercer as atividades de Técnico em Enfermagem do Trabalho no SESMT -
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - de acordo com o
estabelecido nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
-Compor e exercer conjuntamente com a equipe do serviço, atividades de
planejamento e acompanhamento e avaliação das ações,
-Executar as atividades de nível médio atribuído à equipe de enfermagem, so~) 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; e,
-Participar de atividades de Educação Permanente,

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico em
Enfermagem com habilitação na área de Enfermagem do Trabalho ou de CUI'SO

de ensino médio (antlçJo segundo grau), expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso
técnico/habilitação na área de Enfermagem do Trabalho,
- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital de
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.036,56

• ÁREA DE ATUAÇÃO: - Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho/SESMT

• FORMA DE PROVIMENTO:
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DESCRIÇAO DO EMPREGO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ICÓDIGO - C.B.O.: 06'05

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

G.S.
11

~J
- Exercer as atividades de Técnico de Segurança do Trabalho no SESMT -
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - de acordo com o
estabelecido nas No["mas Regulamentares do MinistériO do Trabalho;
-Informar, através de parecer técnico. os riscos existentes e as condlçóes
ambientais de trabalho, bem como orientar as medidas de eliminação e
neutralização e colaborar com o planejamento e a organização do trabalho de
forma segura para o trabalhador;
-Discutir e buscar soluções adequadas junto ao SESMT, bem como participar de
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, informando as ocorrências,
-Acompanhar e monitorar os programas de saúde e segurança do trabalho
-Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados a prevenção de
acidentes do trabalho e doenças profissionais e do trabalho;
-Participar de atividades de Educação Permanente em Saúde; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente e
orientações da chefia Imediata.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino mé,jlo
(antigo segundo grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de CUI"SO

técnico/habilitação na área de Segurança do Trabalho.
- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Editai de
Concurso Público .

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.036,56

3



• FORMA DE PROVIMENTO:



DESCRIÇAO DO EMPREGO

ASSISTENTE SOCIAL

'1

G.S.
111

ICÓDIGO - C.B.O.: i:~05
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)

]

-Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais políticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vis:as
à intersetorialidade;
-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 ejas
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos,
-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 com as ESF, promovendo a educação
permanente em sal'lde que amplie a capacidade das equipes no cuidadc à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Desenvolver ações de Serviço Social que promovam cidadania e produção de
estratégias que fomentem e fortaleçam redes de suporte social e integração
entre serviços de saúcle, território e equipamentos sociais, contribuindo para
ações intersetoriais de efetivação do cuidado;
-Promover ações que envolvam avaliação, coordenação, diagnóstico, educação
e emissão de laudos periciais inerentes a assistência social, com vistas a
orientação e organização de benefícios e serviços sociais no âmbito da
assistência à saúde:
-Realizar levantamento de dados para identificação dos problemas sociais cie
grupos específicos de pessoas, como: menores, migrarlt(~S e estudantes da rede
escolar municipal;
-Promover, por meio de técnicas próprias e
visitas a domicílio e outros meios, a preve
sociais identificados entre grupos específicos



-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)

- Prestar serviços de assistência social de caráter ocupacional na área de
gestão do trabalho a Indivíduos ou grupos, identificando e analisando seus
problemas e necessidades materiais, psíquicas ou de outra ordem, aplicarejo
métodos e processos básicos de assistência, para facilitar sua melhor Inserção
ou reintegração ao meio social e de trabalho.
-Participar de reuniões técnico-administrativas;
-Participar de comissões institucionais, quando solicitado:
-Participar de atividades de Educação Permanente, e,
-Realizar outras atriiluições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BASICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Servlçc
Social, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministéno da Educação;
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem especificados no edital
de concurso público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

3

• FORMA DE PROVIMENTO:

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- Gestão do Desenvolvimento da Atençà

Saúde.



DESCRIÇAO DO EMPREGO

BIBLIOTECÁRIO

-I

G.S.
111

ICÓDIGO - C.B.O.: :2-05
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Gerenciar unidades CC)mobibliotecas, centros de documentação, centros de
informação, além de redes e sistemas de informação,
-Participar de espaços coletivos de gestão, planejamento e avaliação;
-Executar os serviços técnicos de classificação e catalogação de manuscritos
livros, mapotecas, publicações oficiais e seriadas, bibliografia e referência;
-Selecionar o acervo bibliográfico, bem como organizar e manter atualizado
todos os catálogos da biblioteca;
-Promover difusão cultural e publicidade sobre material bibliográfico e
disseminar informações com o objetivo de facilitar o acesso e a geração do
conhecimento, bem como promover ações educativas;
-Desenvolver estudos e pesquisas e orientar o usuário em pesquisa bibliográfica
e normalização de trabalhos acadêmicos;
-Supervisionar o fluxo de usuários nas consultas, pesquisas e estudos;
-Elaborar relatórios, estatística de freqüência e de utilização do acervo
bibliográfico;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atriiJuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Biblioteconomia,
fornecido por institUição reconhecida pelo Ministério da Educação, e registl"O no
órgão de classe.
- Experiência profiSSional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital de
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

• ÁREA DE ATUAÇÃO: - Biblioteca/E

3



• FORMA DE PROVIMENTO:

- Arquivo
- C ntro de documen

3



DESCRIÇAO DO EMPREGO

FARMACÊUTICO
G.S.
III

ICÓDIGO - C.B.O.: 2234-05

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS

Núcleo de Apoio a Saúde da Familia (NASF)

-Identificar, em conjunto com as Equipes de Saude da Família (ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais pol iticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vis 'as
à intersetorialidade;
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de SaL'Jdeo
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvirnenlo e implementação das
práticas, mediante indicadores previamente estabeleCidos,
-Promover e apoiar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com
vistas à humanização da atenção;
-Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, mterconsultas, visitas e
outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educação
permanente em saL:lde que amplie a capacidade das equipes no cuidadc à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Desenvolver ações de AssistênCia Farmacêutica voltadas à promoção, à
proteção e à recuperação da saúde, no âmbito individual e coletivo, visando o
acesso do usuário ao medicamento e seu uso racional;
-Desenvolver atividades de gestão da assistência farmacêutica, bem come o
controle, seleção, programação, aqUisição, armazenamento, distribuiç{w e
dispensação de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos
fitoterápicos, com garantia da qualidade de produtos e serviços;
-Executar atividades técnicas de assistênCia farmacêutica ambulatorial, farrnaco-
vigilância e atenção farmacêutica;
-Planejar, em conjunto com os profissionais da ESP e NASF e a populaçi3o,
ações e projetos na área da atenção/assistência farmacéutica a serem
desenvolvidos no territ61-io de responsabilidade;
-Participar de atividéldes d duc~'Permanente; e,
-Realizar outras atribuiç.~~:":" ~t\)'te!t'açcargo, conforme
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Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)

-Assessorar, supervisionar, planejar, programar, ccordenar e executar tarefas
relativas à Assistência F- armacêutica,
-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 fiscalização e controle sobre a armazenagem, receituário, escritUlaçao
de livros, remessa e do uso de substâncias e medicamentos capazes eJe
determinar dependênCia física e/ou psíquica, assim como de produ~os
farmacêuticos em geral, obedecendo à legislação vigente;
-Realizar perícias técnico-legais e conseqüente emissão de laudos técllicJs,
relacionados à profissão farmacêutica;
-Exercer a responsélbilidade técnica por setores de dlspensação, armazenagem
e distribuição de drogas e medicamentos;
-Participar de reuniões técnico-administrativas;
-Participar de comissões institucionais, quando solicitado;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigen~e.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso supenor de graduação em
Farmácia, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e
registro em conselho de classe;
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos em, edital
de concurso público

• JORNADA PADRÃO: 40 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão de Materiais e Insumos;
- Assistência Farmaccutica.
- Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- Gestão do Desenvolvimento da Atenç~ío a

Saúde.

• FORMA DE PROVIMENTO:

DESCRIÇAO DO EMPH12



I FISIOTERAPEUTA
ICÓDIGO - C.B.O.: 2~6.05

","i

I

== ]

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

s e ESF solJre
tecnologias d
específicas j

-Identificar, em conjunto com as Equipes de SaL:de da Família ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais polítiCélS
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vis~as
à intersetorialidade;
-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 aas
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
-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, vislta~; e
outros espaços de cuidado e discussão com as ESF, promovendo a educaçào
permanente em saLlde que amplie a capacidade das equipes no cuidado à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que
requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em tem~os
de reabilitação;
-Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de
vida dos indivíduos;
-Acolher os usuáriOS que requeiram cuidados de reabilitação, realizando
orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade e a
capacidade instalada das ESF;
-Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;
-Desenvolver ações Integradas aos equipamentos sociais eXistentes: escolas,
creches, pastorais, entre outros;
-Realizar visitas domiCiliares e contribuir para elaboração e acompanhamento de
projetos terapêuticos;
-Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhor!a da
qualidade de vida das pessoas com deficiência;
-Orientar e informar as pessoas com deficiência cUldad
manuseio, posicionamento, atividades de Yida ,diária, recurs
atenção para o desempenho funcio . 'ffe ' , caracterí"



-I

cada indivíduo;
-Realizar encaminhamento e acompanhamento das Indicações e concessões de
órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de
atenção à saúde;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação Fisioterapia
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
-Experiência profiSSional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos em ed tal
de concurso público

• JORNADA PADRÃO: 20 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 837,20

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- Gestão do Desenvolvimento da Atenção a

Saúde.

• FORMA DE PROVIMENTO:



DESCRIÇAO DO EMPREGO

FONOAUDIÓLOGO
G.S.

111

ICÓDIGO - C.B.O.: ~8-10

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Identificar, em conjunto com as Equipes de SaLJde da Família (ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construç~1O coletiva de ações que se integrem as demais pollticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas
à intersetorialidade;
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de SaLlde o
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação cJas
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
-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 com as ESF, promovendo a educação
permanente em saLlde que amplie a capacidade das equipes no cuidadc à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais cio
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF
incluindo aspectos fíSICOSe da comunicação, como consciência e cuidados com
o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle
do ruído, com vistas ao autocuidado;
-Efetuar avaliação, diagnóstico e cuidado fonoterapéutico, com levantamento
dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção e promoçãc a
saúde em todas as fases do ciclo de vida;
-Desenvolver ações Integradas aos equipamentos sociais existentes: escol3s,
creches, pastorais, entre outros;
-Realizar visitas domiciliares e contribuir para elaboração e acompanhamento (1e
projetos terapêuticos;
-Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a Inclusão e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência;
-Orientar e informar as pessoas com deficiência cUld dores e ESF sobre
recursos e tecnoloDias de atenção ra o desempenh fu cional frente a
características específicas de cada i ..~ Lv.Jcrê;'
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-Realizar encaminhamento e acompanhamento dos atendimentos específicos
realizados por outro nível de atenção à saúde.
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em
Fonoaudiologia por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
-Experiência profiSSional e/ou outros requisitos a serem especificados em editai
de concurso público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- Gestão do Desenvolvimento da Atenção a

Saúde.

• FORMA DE PROVIMENTO:

·1



, I

G.S.
111

r--•..••.-------,.--------------~--- .•.••-----.
DESCRIÇAO DO EMPREGO

NUTRICIONISTA

ICÓDIGO - C.B.O.: 2i7 -10
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Identificar, em conjunto com as Equipes de SaL)de da Família (ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas (;m cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais poiiticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas
à intersetorialidade;
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/oll Municipais de Saudc; o
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação tas
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos,
-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 com as ESF, promovendo a educação
permanente em sallde que amplie a capacidade das equipes no cuidado à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Promover ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as
fases do ciclo de vida e respostas as principais demandas assistenciais qualto
aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, especialmente
nas doenças e agravos não transmissíveis;
-Realizar, conjuntamente com a ESF, diagnóstico da situação alimentar e
nutricional, com vistas ao diagnóstico populacional para nortear as ações de
nutrição e promoçiio de práticas alimentares saudáveis que respeitem a
diversidade étnica, racial e cultural da população;
-Conhecer e estimuiar a produção e o consumo dos alimentos saudáveis
produzidos regionalmente;
-Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomar"es
comunitários;
-Participar de ações vinculadas aos programas de controle
distúrbios nutricionais como carênciél~~,'por micronutrien
obesidade, doenças crónicas n-, .." n'smis.~í!Y:6i e desnutrição;
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FE F -I

-Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento
para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protOCO!OS
de atenção básica, organizando a referência e él contra-referência do
atendimento;
-Realizar encaminhamento e acompanhamento dos atendimentos específicos
realizados por outro nív(~1de atenção à saúde;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação Nutrição por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem especificados em editai
de concurso público

• JORNADA PADRÃO: 40 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: • Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
• Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- GesC do Desenvolvimento da Atenção a

Saúde.

• FORMA DE PROVIMENTO:

IDESCRiÇÃO DO EMPREGO

~,

\



IPROFESSOR DE ED~CAÇÃO FíSICA

ICÓDIGO - C_B_O_:2344-10

]

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais pollticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas
à intersetorialidade;
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saude o
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação das
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
-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 com as ESF, promovendo a educação
permanente em sallde que amplie a capacidade das equipes no cuidadc à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Promover ações que propicie a melhoria da qualidade de vida da população, a
redução dos agravos e danos decorrentes das doenças não transmissíveis;
-Promover ações que favoreçam a formação de redes de suporte social e
possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de diferen:es
projetos terapêuticos;
-Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;
-Veicular informações sobre prevenção, minimização dos riscos e a proteção à
vulnerabilidade, buscando a produção do auto-cuidado;
-Incentivar a criação de espaços de inclusão social nas comunidades, por meio
da atividade física regular, do esporte e lazer e das práticas corporais;
-Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos
de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência;
-Promover eventos que estimulem ações e demonstrem a importância da prát ca
de atividades física e de práticas corporais para a comunidade;
-Identificar profissionais e/ou membros da comuniejade com potencial para o
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto mas ESF;
-Participar de atividades de EducaçãQ Permanente; e,
-Realizar outras atriDuiçõe~,f,fl -'F"""': s~'9lQ~caro, conforme legis
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REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação Educaç~1o
Física, fornecido por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem especificados em ed~tal
de concurso público,

• JORNADA PADRÃO: 40 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

• FORMA DE PROVIMENTO:

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão do Trabalho e Educação m

Saúde;
. Gestão do Desenvolvimento da

Saúde.



IDESCRiÇÃO DO E:. EGO

PSICOLOGO

ICÓDIGO- C.B.O.: 25: 5·1 O
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais pol:ticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vistas
à intersetorialidade;
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Sal:lde o
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação das
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos,
-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 com as ESF, promovendo a educação
permanente em saLJde que amplie a capacidade das equipes no cuidado à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais cio
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Promover ações de atenção aos usuários e familiares em situação de risco
psicossocial ou doença mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e a
reinserção social;
-Articular ações que favoreçam a formação de uma rede de cuidados com vistas
à reinserção social dos usuários e uma melhor utilização das potencialidades e
dos recursos comunitários na busca de melhores práticas de saúde, prornoç~ío
da equidade, da integralidade e da construção da cidadania;
-Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional com
vistas a contribuir para o planejamento e acompanhamento de projetos
terapêuticos;
-Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos
mentais e sociais de Indivíduos, grupos e instituições, com finalidade de
análise, tratamento, orientação e propostas de atividades,
-Fomentar ações que visem difus~.Q de uma cultura
manicomial, com vistas a red ~ "~l~nceito e a segreg
loucura; _>,~( •.()'S .
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-Propor atividades para desmedicalização de psicotrópicos e de redução de
danos, em planejamento conjunto com a ESF;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superror de graduação em
Psicologia por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem definidos em edital de
concurso público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 1.674,40

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- Gestão do Desenvolvimento da Atenção a

Saúde.

• FORMA DE PROVIMENTO:
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DESCRiÇÃO DO EMPREGO

TERAPEUTA OCUPACIONAL
G.S.

111

ICÓDIGO - C.B.O.: 2~9-05 ~J
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Identificar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF) E: a
população, as ações e as práticas a serem adotadas em cada área ou micro
área, levando em consideração a análise do perfil epidemiológico e
características da população;
-Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem as demais políticas
sociais como: educação. esporte, cultura, trabalho, lazer entre outras, com vis~as
à intersetorialidade;
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Sallde o
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação oas
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
-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 com as ESF, promovendo a educação
permanente em saúde que amplie a capacidade das equipes no cuidado à
população e permitam a apropriação coletiva pelos profissionais do
acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e
transdisciplinares, ampliando a co-responsabilidade;
-Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que
requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em temos
de reabilitação;
-Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de
vida dos indivíduos;
-Acolher os usuáriOS que requeiram cuidados de reabilitação e de inserção
social, realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a
necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF;
-Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;
-Desenvolver ações Integradas aos equipamentos SOCiais existentes: escolas,
creches, pastorais, entre outros;
-Realizar visitas domiCiliares e contribuir para elaboração e acompanhamento de
projetos terapêuticos,
-Desenvolver projetos e ações intersetoriais para a Inclusão e a
qualidade de Vida das pessoas com deficiência;
-Orientar e informar as pess s cOlJJ-deficiência. cUldadore
manuseio, posicionamento, a'i .. e~\ i'-v'da diária, recurs s
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asslstivas, frente às características específicas de cada indivíduo;
-Realizar encaminhamento e acompanhamento das Indicações e concessões de
órteses, próteses e atendimentos específicos realízados por outro nível de
atenção à saúde.
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, confOl"rne legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Teraola
Ocupacional por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
-Experiência profiSS!OnEtIe/ou outros requisitos a serem especificados em editai
de concurso público

• JORNADA PADRÃO: 20 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 837,20

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
- Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde;
- Gestão do Desenvolvimento da Atenção a

Saúde.

• FORMA DE PROVIMENTO:

'+



DESCRIÇAO DO EMPREGO

ANALISTA ADMINISTRATIVO

< I

G.S.
IV

ICÓDIGO - C.B.O.: 2521-05

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Planejar, organizar e assessorar as áreas de recursos humanos, recursos
materiais e patrimoniais, informações, bem como as áreas financell-a e
tecnológica;
-Administrar os contratos de fornecedores e serviços, bem como a área de
materiais e logística, provendo os suprimentos necessários e garantindo o bom
andamento dos serviços da instituição e o controle adequado do estoque,
-Analisar e conciliar conta do ativo e passivo para diversos registros e relatórios;
-Contabilizar os movimentos diários de pagamentos e recebimentos;
-Elaborar a ficha de lançamento contábil e orientar as atividades de
contabilização das operações realizadas;
-Controlar a escrituração dos livros contábeis e fiscais exigidos por lei, bem
como classificação contábil de contas e registros manuais
-Efetuar conciliação de contas, levando saldos e examinando os lançamentos
contábeis;
-Fornecer informações a Órgãos Oficiais, Gerências, Auditorias, Diretorias e
outros;
-Realizar atividades de diagnóstico de necessidades, planejamento, gestãc e
administração de recursos e processos nas várias áreas da Fundação;
-Realizar levantamentos periódicos das necessidades de educação permanente
nas diversas áreas da Fundação;
-Efetuar o recrutamento e seleção de pessoal, definindo o método e os testes a
serem aplicados, bem como avaliar os resultados obtidos;
-Desenvolver atividades relacionadas as rotinas de pessoal, e as atividades que
constarem no contrato de trabalho;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e atribuições sumárias
conforme a especialldacie, de acordo com a legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

e



f
IANALISTA EDUCACIONAL

ICÓDIGO - C.B.O.: 2345-10

= ~J
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Coordenar, operacionalizar, monitorar e avaliar as ações de qualificaçõ(~s,
cursos e atividades de Educação Permanente;
-Assumir o papel de facilitador/docente em cursos e atividades de Educação
Permanente,
-Desenvolver, juntamente com equipe de produção, propostas metodológiCéls
para formação e qualificação profissional, bem como a produção de material
didático-pedagógico
-Participar da elaboraç[1Q e desenvolvimento de pesquisas:
-Operacionalizar e coordenar projetos da área da educação em saúde e
promoção da saúde,
-Participar e contribuir com espaços coletivos de gestão, planejamento e
avaliação;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.040,09

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Educação em Saúde.
- Educação Permanen
- Gestã"o Educacional.

40 horas semanais• JORNADA PADRÃO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior em Pedagogia ou CiêrlClas
da Saúde ou Ciências Sociais, fornecido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação;
-Diploma/Certificado de curso de pós graduação nas áreas de Administração
Educacional ou Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Saúde da Família ou
Gestão do Trabalho ou Educação em Saúde ou experiência mínima de 2 anos
nestas áreas;
-Registro no Órgão de Classe, quando necessário; e,
-Outros requisitos a serem estabelecidos no Edital de Concur
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• FORMA DE PROVIMENTO:
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DESCRIÇAO DO EMPREGO

CIRURGIÃO DENTISTA

ICÓDIGO - C.B.O.: 2232-08

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/oll Municipais de Sal:lde o
impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação das
práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
-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
co-responsabilidade
-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;
-Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal,
incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
-Emitir diagnósticos e prescrever medicamentos pertinentes ao seu núcleo
específico de atuação;
-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 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 Higiene Dental (THD) e Auxiliar de
Consultório Dentário (ACO), conforme prev ",.~~islação vige te;
-Participar do gerenciamento dos. (3. ~ces ários p o adequado
funcionamento da unidade de s . ;\
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-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso supenor de graduação em
Odontologia, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e
registro no conselho de classe;
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos no edital
de concurso público

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.040,09

• ÁREAS DE ATUAÇÃO:

• FORMA DE PROVIMENTO:
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IDESCRiÇÃO DO EM:REGO

ENFERMEIRO

ICÓDIGO - C.B.O.: ms-os

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde
o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementaçéío
das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
-Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação,
bem como a manutenção dos dados atualizados;
-Realizar o cuidado e a atenção integral em saúde da população adscrita,
promovendo e apoiando o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com
vistas à humanização da atenção;
-Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notlflcaçéío
compulsória e de outros agravos e situações de importância local;
-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 a
participação popular';
-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 enfermagem no ambito 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 bio-segurança;
-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 est
gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as dispo
profissão, bem como realizar consulta d 5?nfefmagem, a
complementares e prescrever medicaçq,"·::·:,> c.•l\:/F-
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-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;
-Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes
Comunitários de Saúde;
-Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da unidade de saúde;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em
Enfermagem, forneCido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
e registro no conselho de classe.
-Experiência profiSSional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital de
Concurso Público

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.040,09

• ÁREAS DE ATUAÇÃO:

• FORMA DE PROVIMENTO:

5
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DESCRIÇAO DO EMPREGO

ENFERMEIRO DO TRABALHO

ICÓDIGO - C.B.O.: 2235-30

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

, I

G.S.
IV

-Compor a equipe do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho - SESMT e desenvolver as funções previstas na legislação do trabalho,
gestão de contratos na área de medicina do trabalho e saúde ocupacional;
-Avaliar as condições de segurança, periculosidade e absenteísmo, efetuando
observações nos locais e discutindo-as em equipe, para identificar as
necessidades no campo da segurança e na melhoria do trabalho;
-Executar atividades relacionadas com o serviço de higiene, medicl na e
segurança do trabalho, integrando equipes de estudos;
-Realizar procedimentos de enfermagem de maior complexidade e prescre'/er
ações, adotando medidas de precaução universal de biossegurança;
-Planejar, em conjunto com a equipe, ações para o levantamento de
necessidades e problemas, diagnosticar situações, estabelecer prioridades e
avaliar resultados;
-Participar do desenvolvimento, implantação e reuniões de protocolos técnicos,
bem como elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade
-Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental;
-Coletar dados estatísticos de morbidade dos servidores, treinamento e
supervisão da equipe de enfermagem do trabalho para promover o atendimellto
adequado ao servidor e uso correto de Equipamentos de Proteção Individuais
(EPI);
-Planejar e executar programas de educação sanitária e prevenção de doenças
profissionais;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:



-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos no Edital
de Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.040,09

• ÁREA DE ATUAÇÃO: - ~eiço Especializado em Segurança e
Medicina do Tra lho - SESMT

• FORMA DE PROVIMENTO: - o rso púbr .

5
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Sociais ou Exatas, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação e registro no conselho de classe respectivo, quando necessário;
- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital de
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.040,09

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Administração Geral
- Compras, Materiais c Logística
- Gestão do Trabalho e da Educação na

Saúde
- Contabilidade, Orçamento, Finanças e

Custos

• FORMA DE PROVIMENTO: - Concurso Público.

DESCRIÇAO DO EMPREGO



DESCRIÇAO DO EMPREGO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ICÓDIGO - C.B.O.: 2~9-15

G.S.
IV

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

\

-Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia cle
Segurança do Trabalho;
-Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalaçoes e
equipamentos;
-Planejar e desenvolver- a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e
controle de riscos;
-Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e
indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de
riscos físicos, químicos e biológicos, caracterizando as atividades, operaçoes e
locais insalubres e perigosos;
-Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medicas
preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com
respeito a custo;
-Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do
Trabalho;
-Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de
projetos de obras, instalação e equipamentos;
-Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de
combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e
catástrofes;
-Opinar e participar da especificação para aqurslçao de substâncias e
equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento
possam apresentar rrscos;
-Elaborar planos de prevenção de acidentes, promovendo a instalação de
comissões e assessorando-lhes o funcionamento;
-Orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho;
-Propor medidas preventivas em face do conhecimento da natureza e gravidade
das lesões provenientes do acidente de trabalho incluídas as doenças do
trabalho;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
Realizar outras atribuições pertinentes ao c, €lo, conforme legislação vigente.

il'



REQUISITOS BASICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em
Engenharia ou arquitetura, fornecido por institUição reconhecida pelo Ministério
da Educação;
-Diploma/Certificado de curso de pós-graduação em Engenharia do Trabalho;
-Registro no Órgão de Classe; e,
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos no Edtal
de Concurso Público.

- --
• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.040,09

• ÁREA DE ATUAÇÃO: - Serviço specializado em Segurança c
Medicina do Trabalh SESMT

• FORMA DE PROVIMENTO:



DESCRIÇAO DO EMPREGO

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ICÓDIGO - C.B.O.: ;124-05

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

G.S.
V

-Planejar e executar a instalação de softwares de base, bem como a
manutenção preventiva e corretiva dos softwares instalados;
-Desenvolver sistemas de programação de média complexidade para serem
utilizados em computador, adequando-os aos prazos e procedimentos
estabelecidos, bem como as necessidades dos usuários,
-Implantar e acompanhar banco de dados e reproduzir didaticamente seu uso,
bem como dar suporte aos usuários dos diversos programas em uso na
instituição;
-Treinar usuários quanto à utilização dos programas e documentar os
procedimentos de instalação;
-Gerenciar a rede de computadores e de projetos com softwares livres;
-Estudar as rotinas de trabalho sugerindo melhorias e simplificações;
-Efetuar levantamento de necessidades e ocorrências junto aos usuários;
-Acompanhar os testes de mesas e máquinas, verificando e avaliando os
programas quanto aos resultados esperados;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribUições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação na área de
Tecnologia da Informação, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação.
- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabele
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO:

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL:

• ÁREA DE ATUAÇÃO:



• FORMA DE PROVIMENTO:

'3



IDESCRiÇÃO DO EMPREGO

SANITARISTA

ICÓDIGO - C.B.O.: 2033·20

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Atuar nas áreas de políticas de saúde, planejamento e gestão, informação em
saúde, epidemiologia, gerenciamento de serviços de saLlde, gestão de sistemas
de saúde;
-Coordenar Cursos e atividades de formação e qualificação profissional;
-Assumir o papel de facilitador/docente em cursos e atividades de EducaçElO
Permanente;
-Desenvolver, juntamente com equipe de produção, propostas metodológicas
para formação e qualificação profissional, bem como a produção de material
didático-pedagógico,
-Participar da elaboração e desenvolvimento de pesquisa:
-Operacionalizar e coordenar projetos da área da educação em salJde e
promoção da saúde:
-Participar e contribuir com espaços coletivos de gestão, planejamento e
avaliação;
-Coordenar, operacionalizar, monitorar e avaliar as ações de qualificações,
cursos e atividades de Educação Permanente; e
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Ciências
da Saúde, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
-Diploma/Certificado de curso de pós-graduação em Saúde Coletiva ou SaLlde
da Família ou Epidemiologia ou Planejamento em Saúde ou Informação em
Saúde;
-Registro no Órgão de Classe; e,
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabele
de Concurso Público



•{l "
• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 2.812,29

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Planejamento e Gestão
- Apoio Institucional
- Desenvolvimento Organizacional
- Informação, Monitoramento, Aval"

Controle
- Gestão do Trabalho

• FORMA DE PROVIMENTO:

3



IDESCRiÇÃO DO EMPREGO

ADVOGADO

ICÓDIGO - C.B.O.: 2410-05

o I

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

- Solicitar providências junto ao magistrado ou Ministério Público, avaliando
provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e
cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente,
mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisar,do
legislação para atualização e implementação, assistindo a Instituição em toeias
as etapas;
-Elaborar relatório com evolução dos casos;
-Monitorar o cumprimento, pela Fundação e seus colaboradores, de normas
externas (societárias, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, cíveis, ambientais,
contratuais e regulatórias) e internas (Manuais e Normas de Procedímento);
-Elaborar peças processuais e representar a Fundação em juízo nas ações que
não contarem com assessoria externa; executar outras atribuições afins.
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Dlre:to,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecido
Concurso Público .

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 4.073,04



• FORMA DE PROVIMENTO:

6



DESCRIÇAO DO EMPREGO

MÉDICO I ESPECIALIDADE

CÓDIGO - C.B.O.: 2231-00
00 = dígito específico conforme especialidade indicada no C.B.O.

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

G.S.
VI

\

- Trabalhar na construção coletiva de ações que se integrem a outras políticas
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer e outras, com vistas à
intersetonalidade;
- Avaliar o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e
implementação dessa nova prática, mediante Indicadores previamente
estabelecidos;
- 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 com as equipes de saúde da família,
promovendo a educação permanente que amplie a capacidade das equipes no
cuidado à população e permitam a apropriação coletiva do acompanhamento dos
usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, desenvolvendo
a responsabilidade compartilhada;
- Realizar consultas clínicas, procedimentos e/ou atendimentos e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitáriOS
(escolas, associações etc), segundo agenda pactuada, necessidades e
prioridades identificadas em conjunto com as equipes de saúde da família
adscritas;
- Realizar atividades educativas conforme as necessidades e prioridacles
identificadas;
- Participar de atividades de Educação Permanente; e,
- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:



-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos no Editai
de Concurso Público

• JORNADA PADRÃO: 40 horas semanais

• JORNADA OPCIONAL: 20 horas

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 4.073,04

• ÁREAS DE ATUAÇÃO: - Núcleo de Apoio a ~

• FORMA DE PROVIMENTO:

f)



FE F -I

DESCRIÇAO DO EMPREGO

MÉDICO DA SAÚDE DA FAMíLIA

ICÓDIGO - C.B.O.: 2231-16

ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

G.S.
VI

]
-Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde
o impacto na situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementaç<ío
das práticas, mediante indicadores previamente estabelecidos;
--Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação,
bem como a manutenção dos dados atualizados;
-Realizar o cuidado e a atenção Integral em saúde da população adscrita,
promovendo e apoiando o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde com
vistas à humanização da atenção;
-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 a
participação popular:
-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 bio-segurança;
-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, IlO

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 dispo I ões legaiS da
profissão, bem como realizar consulta,;,-_,s.olicitar exam s prescrever
medicações, - , '-J~
-Realizar as ~~~ent



·1

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,
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.

REQUISITOS BASICOS PARA INGRESSO:

- Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em
Medicina, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e
registro no conselho de classe.
- Experiência profissional e outros requisitos a serem estabelecidos no Edital de
Concurso Público.

• JORNADA PADRÃO:

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL:

• ÁREA DE ATUAÇÃO:

• FORMA DE PROVIMENTO:

40 horas semanais



DESCRiÇÃO DO EMPREGO

MÉDICO DO TRABALHO

ICÓDIGO - C.B.O.: 2231-18

G.S.
VI

J
ATRIBUiÇÕES SUMÁRIAS:

-Exercer as atividades compondo a equipe de trabalho no SESMT - Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - de acordo com o
estabelecido nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
-Compor e exercer, conjuntamente com a equipe do serviço, atividades de
planejamento e acompanhamento e avaliação das ações, bem como a
execução de programas de prevenção e proteção à saúde dos trabalhadores;
-Analisar, em conjunto com a equipe, os riscos, as condições de trabalho para
obter a redução de absenteísmo;
-Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho atuando com
vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção de doença,
identificando os riscos existentes no ambiente de trabalho (físicos, químicos,
biológicos ou outros), atuando para eliminar ou atenuar a nocividade dos
processos de produção e organização do trabalho,
-Avaliar o trabalhador e a sua condição de saúde para determinadas funções
e/ou ambientes, procurando ajustar o trabalho ao trabalhador, indicando sua
alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde, orientando o,
se necessário, no referido processo de adaptação,
-Reconhecer que existem necessidades especiais determinadas por fatores
tais como sexo, idade, condição fisiológica, aspectos sociais, barreiras de
comunicação e outros fatores, que condicionam o potencial de trabalho;
-Comunicar, de forma objetiva, a comunidade científica, assim como as
autoridades de Saúde e do Trabalho, sobre achados de novos rlSCClS
ocupacionais, suspeitos ou confirmados;
-Dar conhecimento, formalmente, aos empresários, comissões de saúde e
CIPA's dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros
informes técnicos no interesse da saúde do trabalhador;
-ProvidenCiar a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, de acordo
com os preceitos legais, independentemente da necessidade de afastamento
do trabalho,
-Notificar o órgão público competente, através de documen o apropriados,
quando houver suspeita ou comprovaçã de transtornos da s ' e a ribuívels da
risco do trabalho, bem como recame , ~<:f9:'~.wpregado o ocedimentos
cabíveis' __ .~ . ,','" ;)4iL'
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-Participar de pesquisa em Saúde e Segurança no Trabalho em busca do
contínuo melhoramento das condições e ambientes de trabalho;
-Participar do desenvolvimento, implantação e reuniões de protocolos técnicos
na área;
-Gestão de contratos na área de medicina do trabalho e saúde ocupacional, e
demais atribuições previstas em contrato;
-Participar de atividades de Educação Permanente; e,
-Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente,

REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO:

-, Diploma, devidamente registrado, de curso supenor de graduação em
Medicina, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação,
-Diploma/Certificado de curso de pós graduação na área de Medicina do
Trabalho ou na área de Saúde Ocupacional;
-Registro no Órgão de Classe; e,
-Experiência profissional e/ou outros requisitos a serem estabelecidos no Edital
de Concurso Público,

• JORNADA PADRÃO: 30 horas semanais

• SALÁRIO BÁSICO INICIAL: R$ 3.054,78

• ÁREA DE ATUAÇÃO: - Serviço specializado em Segurança e
Medicina do Trabal - SESMT

• FORMA DE PROVIMENTO:


