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ANEXO II – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 
Atendente: 
Atendimento ao público em geral, bem como o recebimento, classificação, separação, distribuição de 
correspondência e atendimento ao público visando contribuir para o perfeito andamento das rotinas de 
trabalho. Receber e enviar correspondências recebidas; Atender e fazer ligações telefônicas; Digitar ofícios, 
relatórios, a partir de documentos pré-redigidos para atender às necessidades administrativas; Arquivar 
documentos de interesse da unidade; Manter a agenda do setor atualizada; Atender e prestar informações 
ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação; Outras atividades inerentes ao cargo. 
 
 
Agente de Controle de Vetores: 
Responsável pela eliminação de criadouros de fácil e difícil acesso, como caixas d’agua, ou pelo uso de 
larvicidas (biológico ou químico). Deve realizar ações de educação em saúde, mobilização comunitária, 
identificação de criadouros, entre outros. Encaminhar casos suspeitos de dengue à UBS; Atuar junto aos 
domicílios, informando seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos – sobre o agente 
transmissor e medidas de proteção; Informar o responsável pelo imóvel não residencial, sobre a 
importância de verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue; Vistoriar imóveis 
não residenciais, acompanhado pelo responsável, para identificar locais e objetos que sejam ou passam se 
tornar criadouros de mosquitos transmissor da dengue; Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel 
não residencial na remoção, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros 
de mosquitos. Outras atividades inerentes ao cargo. 
 
Monitor: 
Auxiliar os professores no desempenho de suas atividades, tendo como enfoque principal o atendimento a 
crianças e adolescentes em atividades socioeducativas, prestando assistência de suas necessidades diárias, 
além de contribuir para a aplicação das regras e normas de comportamento dentro de escolas e creches. 
Outras atividades inerentes ao cargo. 
 
Psicólogo: 
Atividades de apoio pedagógico à docência na Educação Básica; participar da elaboração, desenvolvimento 
e avaliação da proposta pedagógica da escola; elaborar, aplicar, estudar, avaliar e interpretar testes 
psicológicos, sensoriais e outras atividades inerentes ao cargo. 
 
Técnico em Higiene Dental: 
Planejar o trabalho técnico-odontológico, prevenir doença bucal, executar procedimentos odontológicos 
básicos, sob supervisão do Cirurgião Dentista. Orientar o paciente sobre a higiene bucal; Marcar consultas; 
Preencher e anotar consultas clínicas; Manter em ordem arquivo e fichário; Revelar e montar radiografias 
intraorais; Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar no atendimento ao paciente; Instrumentar o 
Cirurgião Dentista; Promover o isolamento do campo operatório; Manipular materiais de uso 
odontológicos; Confeccionar modelos em gesso; Aplicar métodos preventivos para controle da carie dental; 
Proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico. Outras atividades inerentes ao 
cargo. 
 
 
 


