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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (1) 

Requisitos: Ensino Médio Completo e os requisitos previstos na Lei Federal nº. 11.350/2006 e demais 

regulamentações. 

Atribuições: Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que atende a 

comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! 
Quem é o agente comunitário É alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as 
pessoas, pela liderança natural que exerce. O ACS funciona como elo entre a USF e a comunidade. Está em 
contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda 
a equipe. É também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais 
distintos: do saber científico e o do saber popular. 
Seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de abrangência. As atribuições específicas do ACS são as 
seguintes: 
- Realizar mapeamento de sua área; 
- Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
- Identificar indivíduos e famílias expostos a situação de risco; 
- Identificar área de risco; 
- Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando 
consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 
- Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; 
- Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; 
- Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias 
acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco; 
- Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de 
doença; 
- Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras; 
- Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; 
- Identificar parcerias e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializado pela equipe. 
(1) Considerar as informações pertinentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deste edital para todos os 

cargos de Agente Comunitário de Saúde e seus territórios de atuação específicos descritos na tabela 2.1 do 
Edital de Concurso nº. 1/2016. 
 

CARGO: ASSISTENTE DE FARMÁCIA  

Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de “Atendente de Farmácia”, comprovação por Diploma – Certificado. 

Atribuições: Executar trabalhos de almoxarifado da farmácia. Receber, conferir e classificar produtos 

farmacêuticos, efetuando controle físico, dispondo-os nas prateleiras da farmácia para manter o controle e facilitar 
o manuseio dos mesmos. Proceder o controle de entrega e saída de medicamentos, verificando as receitas e 
elaborando relatórios. Auxiliar na manutenção do estoque da farmácia. Opinar e/ou solicitar compra de 
medicamentos para manter o nível do estoque adequado. Verificar e controlar o prazo de validade dos produtos 
farmacêuticos, tirando de circulação os produtos vencidos. Executar o serviço de carregamento e descarregamento 
dos produtos, quando necessários. Atender os usuários, verificando e fornecendo os produtos solicitados, 
registrando a saída dos mesmos. Operar sistemas e aplicativos de informática. Executar outras atribuições 
previstas no perfil profissiográfico. 

 

CARGO: TECNICO EM HIGIENE DENTAL 

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Higiene Dentária e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Cabe ao Técnico em Higiene Dental auxiliar o cirurgião dentista em campo operatório em outros 

tratamentos dentários, providenciando o material necessário, sua esterilização e disposição no local adequado; 
tratar de enfermidades e afecções dos dentes e da boca, ministrando tratamento adequado, de forma a melhorar 
as condições de higiene dentária e bucal dos pacientes; orientar os pacientes quanto à prevenção e conservação 
da saúde dentária e bucal e à procura de tratamento especializado; manejar correta e tecnicamente os 
instrumentos e aparelhos utilizados nos tratamentos dentários; aplicar anestesia trocular, gengival ou tópica, 
utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento; fazer limpeza 
profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos infecciosos; tratar de 
afecções da boca, usando procedimentos clínicos ou protéticos, para promover a conservação dos dentes e 
gengivas; aconselhar os pacientes quanto aos cuidados de higiene, entrevistando-os para orientá-los na proteção 
dos dentes e gengivas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 


