PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES
NUTRICIONISTA
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Analítica: Supervisionar, coordenar e orientar serviços e programas de nutrição e
dietética, para indivíduos e coletividades. Planejar, coordenar e fiscalizar serviços de nutrição nas
áreas de educação de saúde e hospitalar. Planejar e orientar dietas alimentares de enfermos sob
prescrição médica. Elaborar e fiscalizar cardápios normais e dietoterápicos. Pesquisar informações
técnicas específicas e preparar informações sobre noções de higiene e alimentação, orientação para
aquisição de alimentos e controle sanitários dos gêneros adquiridos pela comunidade. Planejar e
promover a execução dos programas de educação alimentar. Proceder a visita em instituições, de
forma a promover a orientação técnica e adequada da alimentação. Proceder a visitas domiciliares
para promover a formação de bons hábitos alimentares e assistir os casos que mereçam dieta
especial. Orientar sobre compra de gêneros alimentícios, de alimentos preparados e semipreparados. Orientar a aquisição de equipamentos e maquinarias para a confecção de refeições.
Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adscrição de
famílias em base geográfica definida, a microárea; Estar em contato permanente com as famílias
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção das doenças, de
acordo com o planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os
cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em
situação de risco; e Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob
sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe.
MEDICO ESF
ATRIBUIÇÕES:
São competências específicas do Médico(a) do ESF
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar
consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades de demanda
espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais,
pequenas urgências clínico cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar,
quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do
plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir
e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e
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THD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
USF.
ENFERMEIRO ESF
ATRIBUIÇÕES:
São competências específicas do Enfermeiro(a) do ESF
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF 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; Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo
gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar
consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; Planejar,
gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e
realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e
participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de
Consultório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene Dental (THD); e participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA:

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho,
e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no
planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito
da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre
outros), quando necessário; Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde
da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a
integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de
agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das
ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local;
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ESF E O TRABALHO EM EQUIPE
Especialização em Saúde da Família; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o
estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação
do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o
controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; Garantir a
qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica;
Participar das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem
definidas de acordo com as prioridades locais.
FISCAL DE POSTURAS
ATRIBUIÇÕES:
Referente à fiscalização de Obras:
Descrição Analítica: Fiscalizar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e
janelas, a fim de informar processos de concessão de habite-se; verificar o licenciamento de
construção ou reconstrução, embargando a que não estiver provida de competente autorização ou
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que esteja em desacordo com o autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou
ilícitas; verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e
descarga de material na via pública; analisar e emitir parecer nos pedidos de demolição e habite-se;
verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido
alterações de ampliação, transformação e redução; acompanhar os Engenheiros da Prefeitura nas
inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição; inspecionar a execução de reformas de próprios
municipais; verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos, bem como verificar se todas as
especificações do mesmo estão cumpridas; fiscalizar as obras e serviços realizados em logradouros
públicos no que se refere à licença exigida pela legislação específica, se particulares; realizar
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
preparar certidões de existência e de demolição de imóveis, procedendo ao levantamento cadastral
da unidade imobiliária na Prefeitura, bem como ir ao local onde o mesmo está localizado para
certificar-se, pessoalmente, de sua existência ou demolição; realizar sindicâncias especiais para
instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; fiscalizar as áreas pertencentes à
Municipalidade impedindo sua ocupação; fiscalizar a abertura de loteamentos e inspecionar áreas a
serem desmembradas verificando se as mesmas estão de acordo com a legislação urbanística do
Município e com os projetos apresentados; auxiliar na realização de pesquisas de campo, bem como
coletar e fornecer dados para atualização dos cadastros urbanístico e fiscal do Município; participar,
juntamente com técnicos da área, das revisões e atualizações do cadastro técnico imobiliário e fiscal
para efeito de avaliação e revisão de valores venais para cálculo do IPTU; contatar, quando
necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; articular-se com
fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário; fiscalizar
a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, obstáculos em vias de
trânsito de pedestres e colocação de caçambas; fiscalizar o escoamento de resíduos sólidos da
construção civil e terra em via pública e realizar outras ações e atividades a serem definidas de
acordo com as prioridades locais.
Referente à fiscalização de Tributos:
Descrição Analítica: verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de
comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar a instalação e localização
de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, de bancas e barracas em logradouros
públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de
aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das
normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a regularidade da
exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem
como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; verificar o horário de
fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros estabelecimentos; efetuar vistorias prévias
para a concessão de inscrição municipal e alvarás; notificar, autuar, embargar, interditar ou lacrar
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços; bem como a observância das
escalas de plantão das farmácias; verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de
posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e
uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos; apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais
e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; autuar e
apreender mercadorias irregulares e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o
cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; emitir notificações e lavrar
Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando formalmente o infrator, bem
como requisitar o auxilio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à
realização de diligências ou inspeções; verificar o licenciamento de placas e letreiros nas fachadas
dos estabelecimentos comerciais ou em outros locais; verificar o licenciamento para realização de
festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento para instalação de circos e
outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação
de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; verificar a violação das
normas referentes à poluição sonora através do uso indevido de buzinas, do som produzidos pelos
bares, lanchonetes, prestadores de serviços de instalação de som automotivo, clubes, boates,
discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outros; intimar, autuar, estabelecer prazos e
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tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais e da legislação
urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e
reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente
informada a respeito das irregularidades encontradas; orientar o contribuinte quanto ao cumprimento
da regulamentação urbanística no âmbito municipal; realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre
os resultados das fiscalizações efetuadas; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais
documentos relativos aos serviços de fiscalização executados; propor sugestões que visem
aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; articular-se com as
outras áreas de fiscalização, objetivando otimizar a ação fiscalizatória, para garantir o cumprimento
da legislação em vigor, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário; fiscalizar
a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de árvores,
conservação de passeios e logradouros, bem como a sua erradicação; fiscalizar o transporte de
passageiros (taxis), moto táxi e outros. Executar tarefas relacionadas à área de Tributação e
Engenharia do Município, que vierem a ser determinadas pelo chefe imediato de cada departamento
e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:
- Descrição Analítica: executar trabalhos relacionados com o diagnóstico, desenvolvimento e
tratamento da comunidade em seus aspectos sociais. Elaborar, coordenar, controlar e avaliar
programas nas áreas de serviço social de atendimento individual, de grupo, desenvolvimento e
organização da comunidade. Cooperar com as autoridades visando às medidas de alcance social.
Participar de projetos e pesquisas à implantação e aplicação de serviços especializados na área de
desenvolvimento comunitário. Realizar perícias sociais, elaborar laudo sobre a matéria bem como
sua atualização. Participar da elaboração e analise de planos de aplicação de recursos,
cronogramas de execução física financeira. Elaborar relatórios referentes a programas de
desenvolvimento comunitário. Solicitar viaturas para encaminhamento de pacientes. Realizar visitas
domiciliares, apresentando relatório social de cada família visitada, expondo as necessidades e
dificuldades das mesmas. Elaborar um cadastro, sempre atualizado, contando o perfil social de cada
família residente em nosso município. Assistir todos aos munícipes, no sentido de programas sociais
e benefícios junto ao INSS e demais órgãos do governo, acompanhando-os até o desfecho final.
Todas as atribuições acima descritas estarão sempre sob a supervisão do chefe imediato e do Chefe
do Executivo e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades
locais.
COZINHEIRO
ATRIBUIÇÕES:
- Descrição Analítica: Executar o cardápio do dia, previamente preparado pela Nutricionista
reunindo todos os alimentos e temperos que serão utilizados. Limpar, cortar, descascar legumes,
verduras e frutas, eviscerar aves, cortar carnes, escamar peixes. Cozinhar, fritar ou assas, utilizando
utensílios próprios (panelas grandes ou pequenas, assadeiras, fritadeiras). Dispor com apresentação
os alimentos, preparando os pratos, travessas ou bandejas. Preparar sobremesas, colocando os
doces ou frutas em tigelas próprias, deixando-as prontas para servir. Preparar lanches, fervendo
leite, fazendo café, refrescos e similares, cortando os pães, bolos, arrumando em bandejas. Manter
estoques de gêneros alimentícios, solicitar reposição, controlar recebimento e armazenamento,
verificar condições e finalidades dos mesmos. Zelar pela manutenção das condições de higiene e
limpeza de utensílios, instalações e equipamentos, solicitando reparos quando necessário, e realizar
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
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