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LEI N° 8688, DE 30 DE JUNHO DE 2021.

Contrata emergencialmente servidores para 
trabalharem na Secretaria Municipal da 
Saúde, usuários do SUS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. Io Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, 
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores , de acordo com a 
relação abaixo, com base na Lei Complementar n°07/90, do Quadro dos Servidores 
Efetivos, para trabalharem na Atenção Básica, usuários do SUS.

SALARIO-R$N° CARGO
R$9.151,20Cirurgião Dentista de ESF01
R$ 1.700,25Auxiliar de Consultório Dentário02
R$ 2.356,90Técnico em Enfermagem08

§ 1o Os contratos emergenciais terão vigência por seis(6) meses, podendo ser 
prorrogado por mais seis meses.

Art. 2o As atribuições, carga horária e requisitos para os cargos descritos de 
que trata a presente Lei, são descritas no Anexo I, que é parte integrante desta Lei.

Art. 3o A forma de contratação dos profissionais para o contrato emergencial 
será através da Banca do Concurso vigente com edital de seleção para o chamamento 
priorizando por ordem de classificação e a disponibilidade para assumir o cargo de forma 
emergencial.

Art. 4o As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do 
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde de 2021.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2021.

ilton Schmitz 
Prefeito
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Lori Luiz Bjalesina
Secretário da Administração e Gestão 
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ANEXO I

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Carga horária: 40 horas semanais

Escolaridade: Ensino Médio ou equivalente e curso profissionalizante com registro no 
COREN.

Descrição Analítica: Executar o atendimento auxiliar ao médico e à enfermeira no 

desempenho de suas atribuições; verificar a tensão arterial, pulso, respiração e temperatura; 

fazer curativos, imobilizações, administração de medicamentos conforme prescrição médica 

e aplicar injeções e vacinas; pesar e medir pacientes; orientar como complementação de 

determinação médica; operar equipamentos de eletrocardiograma, eletroencefalograma e 

outros, sob supervisão médica; providenciar a esterilização de materiais e equipamentos do 

ambulatório; requisitar, sob a supervisão médica, o material de enfermagem necessário; 

observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar cuidados de higiene e conforto 

ao paciente; participar das atividades da equipe de saúde; realiza imunizações, controle do 

crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente; registras anotações nos 

formulários próprios utilizados nos serviços de saúde destinados a grupos específicos; 

realiza estudos de controle e previsão de material necessário ao desempenho das 

atividades realizadas nos serviços de saúde; promove reuniões para grupos específicos 

visando a educação em saúde e prevenção ou recuperação de doenças, conforme normas 

técnicas e operacionais adotadas pela SMS; exercer as atividades e atribuições 

estabelecidas por normas que regulamentam a profissão; realizar tarefas afins à sua função.
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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
GRUPO: SERVIÇOS DE SAÚDE 
PADRÃO: 5

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição sintética: auxiliar o Cirurgião Dentista nas Unidades de Estratégia de Saúde da 
Família.

b) Descrição analítica:
• realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;
• proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados pelo 

cirurgião dentista;
• preparar e organizar instrumental e materiais necessários para a realização dos 

atendimentos e procedimentos;
• instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos;
• cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
• organizar a agenda clínica;
• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

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

• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da ESF;

• executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime 

suplementar de trabalho, inclusive sábados, domingos e feriados e ou uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público
b) Requisitos: Instrução: Ensino médio ou equivalente e registro no Conselho Regional de 

Odontologia.
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA DE ESF 

GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição sintética: executar trabalhos inerentes à odontologia preventiva e curativa, em 
especial às relacionadas às Estratégias de Saúde da Família e fazer odontologia profilática 
em unidades sanitárias.

b) Descrição analítica:

• Desenvolver as atividades descritas na Lei 5242/98, inerentes ao exercício da profissão 
de cirurgião-dentista;

• realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento 
e a programação em saúde bucal;

• realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 
atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;

• realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade;

• encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, 
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento;

• coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais;

• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar;

• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do ACD e ESF;
• realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório 

Dentário;
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

daUSF;
• executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime 
suplementar de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução: Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 
Cirurgião Dentista e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe
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