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Prefeitura Municipal

de Carazinho
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~ G".mo.:~,:.,ec Construindo

O Carazinho que não pára

Cf. nO 028/12 - GPC Carazinho, 24 de fevereiro de 2012.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO019/12

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

019/12, desta data, o qual Cria cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o Município de Carazinho programou a realização de Concurso Público
.para atender necessidades de pessoal, em especial na área da saúde, bem como para
outras secretarias.

Atualmente estão em exercicio na modalidade de contratos emergenci-
ais, profissionais de medicina que por força da legislação vigente precisam ter os cargos
criados por lei, para inclusão no citado concurso, considerando o caráter continuado do
trabalho em cada especialidade.

Assim, estamos propondo a criação dos cargos conforme o presente
Projeto de Lei, que viabilizará a solução definitiva das necessidades atuais da área da saú-
de, cuja demanda vem aumentando consideravelmente.

Atenciosas Saudações,

Não anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro,
em função de que o pessoal já está contratado conforme informamos.

CÂMARA MUNiCiPAL
DE CARAZlNHO



PROJETO DE LEI N° 019, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012.

Cria cargos no Quadro de Pessoal Efetivo
do Municipio.

Art. 1° São criados no Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio, os seguintes cargos:

N° de car- Denominação Padrão Vencimento Horário
!lO -R$
01 Médico Cardioloaista TC 2.383,01 20
01 Médico CirurQia Vascular TC 2.383,01 20
01 Médico Gastroenteroloaista TC 2.383,01 20
01 Médico Ginecologista/Obstetrícia TC 2.383,01 20
01 Médico Nefrolooista TC 2.383,01 20
01 Médico Neuroioaista TC 2.383,01 20
01 Médico Oftalmolooista TC 2.383,01 20
01 Médico OtorrinolarinaoloQista TC 2.383,01 20
01 Médico Pediatra TC 2.383,01 20
01 Médico Proctolooista TC 2.383,01 20
01 Médico Uroloaista TC 2.383,01 20
05 Aoente de Saúde Mental 5 880,97 40
02 Enfermeiro em Saúde Mental TC 3.071,15 40
01 Teraoeuta Ocuoacional TC 2.012,97 20

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo são descritas no Anexo I,
que faz parte integrante desta Lei e inclui as seguintes indicações: cargo; grupo; padrão; atribuições sintéti-
cas e anaHticas; condíções de trabalho geral e especial; recrutamento; forma e requisitos.

Art. 3° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Carazinho
(Lei Complementar n.o 07/90 e suas alterações) aos ocupantes dos cargos públicos criados através da pre-
sente Lei, assim como toda a legisiação munícipal que envolve os cargos de provimento efetivo do Munici-
pio.

Art. 4° Ficam acrescidos os cargos criados no artigo 10 no Grupo de Atividades (111- GRU-
PO TÉCNICO CIENTíFICO) do Anexo I da Lei Municipal nO7.088/2009, com suas alterações, exceto o car-
go de Agente de Saúde Mental, que ficará no VII - GRUPO SERViÇOS DE SAÚDE.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta de dotações orçamentárias da
Secretaria Municipal da Saúde e Vigilãncia Sanitária.

Art. 6° Fica alterado a alinea "B" do Recrutamento do cargo de AGENTE DE RECURSOS
HUMANOS passando a ter a seguinte redação:

B) Requisitos: instrução - Curso superior completo de graduação em Recursos Hu-
manos, Administração de Empresas ou de Ciências Contábeis e registro no órgão profissional com-
petente. (NR)

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2012.

IMD
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ANEXO I

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUIÇÓES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médica curativa e preventiva no âmbito da rede de saúde
municipal;
b) Descrição analítica: prestar assistência médica, desempenhando os atos inerentes à profissão;
preencher relatórios necessários à comprovação de atendimentos; atender consultas médicas em
ambulatórios e em unidades sanitárias do Município; preencher e assinar laudos de exames de veri-
ficação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames
de análises clínicas, radiológicos e outros; encaminhar casos especiais a setores especializados;
preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo;
preencher laudos médicos de acordo com normas vigentes; incentivar práticas de ações que visem
uma melhor qualidade de vida; exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que re-
gulamentam a profissão de médico cardiologista; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes da
comunidade; Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive pa-
ra justificação de faltas ao emprego; Conhecer e respeitar ética e legislação profissional na sua es-
pecialidade e executar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nivel Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico
cardiologista e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUIÇÓES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médica curativa e preventiva no âmbito da rede de saúde
municipal;
b) Descrição analítica: prestar assistência médica, desempenhando os atos inerentes à profissão;
realizar atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa e linfática, inclu-
indo assistência clínica e encaminhamento para tratamento cirúrgico e no pós-operatório; executar
quaisquer outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições perti-
nentes ao cargo e à área; preencher relatórios necessários à comprovação de atendimentos; atender
consultas médicas em ambulatórios e em unidades sanitárias do Municipio; preencher e assinar lau-
dos de exames de verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada ca-
so; prescrever exames de análises clínicas, radiológicos e outros; encaminhar casos especiais a se-
tores especializados; preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos
às atividades do cargo; preencher laudos médicos de acordo com normas vigentes; incentivar práti-
cas de ações que visem uma melhor qualidade de vida; exercer as atividades e atribuições estabele-
cidas por normas que regulamentam a profissão de médico cirurgião vascular; aplicar seus conhe-
cimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recupe-
rar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados
mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego; conhecer e respeitar ética e le-
gislação profissional na sua especialidade e executar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.
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RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nivel Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico
cirurgião vascular e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO
ATRIBUIÇÓES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médica curativa e preventiva no âmbito da rede de saúde
municipal;
b) Descrição analitica: prestar assistência médica, desempenhando os atos inerentes à profissão;
realizar atendimento de pacientes portadores de patologias relacionadas ao aparelho digestivo, inclu-
indo assistência clínica e encaminhamento para tratamento cirúrgico e no pós-operatório; executar
quaisquer outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições perti-
nentes ao cargo e à área; preencher relatórios necessários à comprovação de atendimentos; atender
consultas médicas em ambulatórios e em unidades sanitárias do Município; preencher e assinar lau-
dos de exames de verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada ca-
so; prescrever exames de análises clínicas, radiológicos e outros; encaminhar casos especiais a se-
tores especializados; preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos
às atividades do cargo; preencher laudos médicos de acordo com normas vigentes; incentivar práti-
cas de ações que visem uma melhor qualidade de vida; exercer as atividades e atribuições estabele-
cidas por normas que regulamentam a profissão de médico gastroenterologista; aplicar seus co-
nhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e re-
cuperar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de sua atividade profissional, esta-
dos mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego; conhecer e respeitar ética e
legislação profissional na sua especialidade e executar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

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

CARGO: MÉDICO GINECOLOGIST A10BSTETRíCIA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO

ATRIBUIÇÓES:
a) Descrição sintética: realizar atendimento médico em ginecologia e obstetrícia na Rede Básica e,
emergencialmente em casos gerais.
b) Descrição analítica: atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo a exame
geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão
arterial e o peso da gestante; dar orientação médica a gestante e encaminhá-Ia à maternidade; pre-
encher fichas médicas das clientes, bem como a carteira de gestante; auxiliar quando necessário, a
maternidade e ao bem estar fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à nutrição e
higiene da gestante; prestar o devido atendimento as paciente encaminhadas por outros especialis-
tas; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde púbiica; partici-
par de juntas médicas; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e te-
rapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no
setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao
emprego; Conhecer e respeitar ética e legislação profissional na sua especialidade e executar tarefas
afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
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a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nivel Superior e habilitação legal para"o exercício da profissão de médico
ginecologista/obstetrícia e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médica curativa e preventiva no âmbito da rede de saúde
municipal;
b) Descrição analitica: prestar assistência médica, desempenhando os atos inerentes à profissão;
realizar diagnóstico, tratamento, acompanhamento e reabilitação relativos a doenças congênitas ou
adquiridas do sistema urinário incluindo assistência clínica e encaminhamento para tratamento cirúr-
gico e no pós-operatório; executar quaisquer outras atividades que, por sua natureza, estejam inseri-
das no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área; preencher relatórios necessários à
comprovação de atendimentos; atender consultas médicas em ambulatórios e em unidades sanitá-
rias do Município; preencher e assinar laudos de exames de verificação; fazer diagnóstico e reco-
mendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames de análises clinicas, radiológicos
e outros; encaminhar casos especiais a setores especializados: preencher a ficha individual do paci-
ente; preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; preencher laudos médicos de a-
cordo com normas vigentes; Dincentivar práticas de ações que visem uma melhor qualidade de vida;
exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profissão de mé-
dico nefrologista; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêu-
tica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de
sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao empre-
go; conhecer e respeitar ética e legislação profissional na sua especialidade e executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

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

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: realizar atendimento médico em neurologia nos serviços municipais de saúde,
utilizando os instrumentos adequados, avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos
âmbitos somáticos, psicológicos e sociais.
b) Descrição analítica: diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso central e periférico; fazer
diagnóstico e tratamento das afecções que acompanham os acessos mentais; acompanhar o trata-
mento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher fichas médicas dos pacientes; prestar o
devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas;
participar de programas voltados para a saúde pública; solicitar exames laboratoriais e outros que se
fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função; aplicar seus conhecimentos utili-
zando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde
dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e
outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego; Conhecer e respeitar ética e legislação pro-
fissional na sua especialidade e executar tarefas afins.
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CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo pOderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior e habiiitação legal para o exercício da profissão de médico
neurologista e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO

ATRIBUIÇÓES:
a) Descrição sintética: realizar atendimento oftalmológico nos serviços de saúde do município.
b) Descrição analítica: reaiizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da medi-
cina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamen-
to dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medi-
cina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes da comu-
nidade; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justi-
ficação de faltas ao emprego; Conhecer e respeitar ética e legislação profissional na sua especiaii-
dade e executar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior e habilitação legal para o exercicio da profissão de médico
oftalmologista e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO OTOTTINOLARINGOLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO
ATRIBUIÇÓES:
a) Descriçâo sintética: prestar assistência médica em otorrinolaringologia nos serviços municipais de
saúde e, emergencialmente em casos gerais.
b) Descrição analítica: fazer diagnósticos e tratamento das moléstias e anormalidades relativas á es-
pecialidade, bem como de doenças e acidentes; preencher fichas médicas dos clientes; prestar o de-
vido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas;
participar de programas voltados para a saúde púbiica; soiicitar exames laboratoriais e outros que se
fizerem necessários; efetuar procedimentos ambulatoriais; executar outras tarefas pertinentes a fun-
ção; apiicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para pro-
mover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de sua ativida-
de profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justíficação de faltas ao emprego; Conhe-
cer e respeitar ética e legislação profissional na sua especiaiidade e executar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Púbiico.
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b) Requisitos: Instrução - Nivel Superior e habilitação legal para o exercicio da profissão de médico
otorrinolaringologista e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: realizar atendimento médico pediátrico na Rede Básica e, emergencialmente
em caso gerais.
b) Descrição analítica: prestar assistência médica em crianças; diagnosticar e tratar doenças de cri-
anças em ambulatórios, escolas, hospitais, ou órgãos afins; dirigir equipes e prestar socorros urgen-
tes; fazer exames médicos, fazer diagnósticos, descrever e ministrar tratamento para diversas doen-
ças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos de medicina preventiva; rea-
lizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; preencher e visar mapas de produ-
ção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; atender aos casos urgentes de intemados na pedia-
tria de hospitais, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher relatórios comprobatórios de
atendimento; preencher e assinar laudos de exame, verificação ou encaminhamentos; fazer diagnós-
tico e recomendar o tratamento indicado para cada caso; prescrever exames laboratoriais, tais como
sangue, urina, raio X e outros; encaminhar casos especiais a setores especializados; preencher o
prontuário do usuário; executar outras tarefas correlatas; aplicar seus conhecimentos utilizando re-
cursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos paci-
entes da comunidade; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, in-
clusive para justificação de faltas ao emprego; Conhecer e respeitar ética e legislação profissional na
sua especialidade e executar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo pOderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nivel Superior e habilitação legal para o exercicio da profissão de médico
Pediatra e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO PROCTOLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO
ATRIBUIÇÓES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médica curativa e preventiva no âmbito da rede de saúde
municipal;
b) Descrição analítica: prestar assistência médica, desempenhando os atos inerentes á profissão;
realizar atendimento de pacientes portadores de patologias relacionadas á área de sua especialida-
de, incluindo assistência clínica e encaminhamento para tratamento cirúrgico e no pós-operatório;
executar quaisquer outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribui-
ções pertinentes ao cargo e á área; preencher relatórios necessários á comprovação de atendimen-
tos; atender consultas médicas em ambulatórios e em unidades sanitárias do Municipio; preencher e
assinar laudos de exames de verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso; prescrever exames de análises clínicas, radiológicos e outros; encaminhar casos especi-
ais a setores especializados; preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios mensais
relativos ás atividades do cargo; preencl:ler laudos médicos de acordo com normas vigentes; incenti-
var práticas de ações que visem uma melhor qualidade de vida; exercer as atividades e atribuições
estabelecidas por normas que regulamentam a profissão de médico proctologista; aplicar seus co-
nhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e re-
cuperar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de sua atividade profissional, esta-
dos mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego; conhecer e respeitar ética e
legislação profissional na sua especialidade eDexecutar tarefas afins.

CONDIÇÓES DE TRABALHO:
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a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

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

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: realizar atendimento na área de urologia, atuando nos serviços de saúde do
município.
b) Descrição analítica: realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e ou-
tras formas de tratamento para as afecções e anomalia do sistema urinário, empregando processos
adequados e instrumentação especifica. Participar do planejamento, execução e avaliação dos pia-
nos, programas e projetos de Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para co-
operar na promoção, proteção e recuperação da saúde; executar outras tarefas correlatas a função;
aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover,
proteger e recuperar a saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor de sua atividade profis-
sional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego; Conhecer e res-
peitar ética e legislação profissional na sua especialidade e executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo pOderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

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

CARGO: ENFERMEIRO EM SAÚDE MENTAL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintétíca: desenvolver ativídades pertinentes á profissão, atuando como enfermeiro res-
ponsável no CAPS 11,ou CAPS Infantíl da Secretaria Municipal de Saúde de Carazinho.
b) Descrição analítica: acompanhar, orientar e intervir através de tratamentos prescritos nos usuários
da saúde mental do município através do CAPS 11e CAPS Infantil. Realizar consultas de enferma-
gem, conforme normas técnicas operacionais, solicitar exames complementares, prescre-
ver/transcrever medicações. Minístrar medicamentos: VO, IM, EV, SC, fazer curativos. Promover ati-
vidades educativas de educação em saúde com usuários e familiares. Coordenar as atividades de
enfermagem administrativas e práticas do serviço de saúde. Realizar cuidados diretos de enferma-
gem, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Realizar a estruturação e e-
xecução do plano de trabalho integrado em equipe multidisciplinar dos pacientes do CAPS; No nivel
de suas competêncías, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológíca e sanitária;
Realizar ações em saúde, quandll necessário, no domicílio; Auxiliar rio preenchimento e encami-
nhamento das APACS.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
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a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior Completo em Enfermagem. Habilitação legal para o exercí-
cio da função. Especialista em Saúde Mental e ou com experiência em saúde mental e registro no
respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTiFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: desenvolver oficinas terapêuticas no serviço de saúde mental, atuar no CAPS
11,CAPS Infantil.
b) Descrição analítica: capacitar, implantar e supervisionar projetos de dinâmica da produção da tria-
de saúde-doença-atenção capazes de intervir sobre problemas de gestão dos serviços e processos
de trabalho em saúde com soluções criativas, tomando por referência a Politica Nacional de Humani-
zação da Atenção e Gestão do SUS (PNH). Construir referenciais teóricos e metodológico para a
produção de processos de mudança dos modelos de gestão e de atenção nas organizações de saú-
de do município. Realizar avaliações de terapia ocupacional com ênfase em saúde mental. Coorde-
nar e supervisionar atividades ocupacionais no âmbito da saúde mental. Realizar grupos terapêuti-
cos. Desenvolver oficinas terapêuticas. Emitir pareceres sobre assuntos de sua especificidade, e ou-
tros afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior Completo específico. Habilitação legal para o exercício da
função e registro no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: AGENTE DE SAÚDE MENTAL
GRUPO: SERViÇOS DE SAÚDE
PADRÃO: 5

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Atuar nos serviços de saúde mental do município de Carazinho, orientando,
acompanhando e intervindo junto a usuários do CAPS 11,CAPS infantil, Ambulatório de Dependência
Química e ou Ambulatório de Saúde Mental.
b) Descrição analitica: cadastrar, acolher, orientar e acompanhar usuários dependentes quimicos e
portadores de doenças mentais no serviço de saúde. Inserir os usuários acolhidos no serviço de sa-
úde mental, no tratamento medicamentoso, terapêutico. Orientar e incentivar os usuários a participa-
rem dos trabalhos e oficinas realizadas, buscando a interação dos familiares no tratamento terapêuti-
co. Realizar oficinas com atividades de grupos com os usuários. Acompanhar usuários quando ne-
cessário até o momento da internação hospitaiar. Acompanhar o andamento do tratamento hospitalar
dos usuários, realizando a busca ativa quando necessário.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em caráter extraordinários,
bem como uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Ensino médio completo, com experiência em saúde mental.
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