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ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

TECNICO DE ENFERMAGEM 

Executar serviços de vacinação, primeiros socorros e curativos; medir 
pressão arterial e temperatura; administrar medicamentos receitados pelos 
Médicos; lavar e esterilizar os utensílios usados no atendimento do paciente; 
realizar ações de educação a saúde a grupos específicos e famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da equipe; participar do 
gerenciamento dos insumos; executar outras atividades inerentes ao cargo. 

PROFESSOR(A)  

Planejar e ministrar aulas nas disciplinas da sua área de atuação; Participar 
da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas 
e programas educacionais; Conhecer e respeitar a legislação educacional; 
Exercer suas funções com eficiência, zelo e presteza; Receber e orientar 
estagiários na escola onde exerce sua função; Participar da escolha do livro 
didático; Cumprir com assiduidade e pontualidade os dias letivos da unidade 
escolar; Contribuir com as atividades de articulação da escola com a família 
e a comunidade; Organizar e divulgar produções científicas, socializando 
conhecimentos, saberes e tecnologias; Cumprir no âmbito de sua 
competência as normas previstas no regimento escolar; Resgatar no 
educando valores éticos, de cidadania, de respeito ao meio ambiente, à vida 
e à pessoa humana; Contribuir para a conservação e recuperação do 
patrimônio escolar; Realizar outras atribuições correlatas. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ACS 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado 
em saúde da população local; realizar ações de atenção integral conforme a 
necessidade de saúde da população local; garantir a integralidade da 
atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde; realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e 
de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionado atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de 
educação permanente; trabalhar com adstrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea; estar em contato permanente com as 
famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a 
prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 
cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; e cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS 
em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue e 
principalmente da Covid-19. Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 
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