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4.1- ENFERMEIROS PLANTONISTAS HOSPITALAR 

 

Serviços Quant. Anual 

Estimada de 

Plantões. 

Valor 

Unitário 

Quant. 

de 

Profissionais 

Valor Total 

anual 

PLANTÕES DE 

ENFERMAGEM (24 HORAS) 

365 500,00 07 182.500,00 

Total anual estimado 365 - - 182.500,00 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

ENFERMEIRO HOSPITALAR: O trabalho de um enfermeiro se baseia em cuidar das pessoas. Ele presta 

assistência ao paciente (aplicando injeções, fazendo curativos, etc.) garantindo seu conforto e bem-estar durante o 

tratamento de doenças e internação hospitalar. Realiza desde os procedimentos mais simples, como medir a 

temperatura de um paciente, até os mais complexos . Dentre suas principais atividades podemos citar: 

Supervisionar equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem; executar prescrições e atualizar prontuários; 

atuar no controle e prevenção de infecções hospitalares; preparar pacientes para exames; preparar 

instrumentos e auxiliar a equipe técnica em procedimentos como intubação e desfibrilação; executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

4.2- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

ENFERMEIRO 01 40H 2.130,00 2.130,00 25.560,00 

PSICOLOGO 01 30H 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

TOTAL ANUAL 

ESTIMADO 

02 - - - 47.160,00 

 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

ENFERMEIRO: trabalhar juntamente com a equipe interdisciplinar, busca promover a reabilitação 

psicossocial, com o intuito de cuidado aos usuários de drogas; como o acolhimento universal e incondicional 

ao paciente e seus familiares levando em conta as especificidades e necessidades de cada paciente. Além de 

atender individualmente e em grupo os pacientes, aplicando as técnicas inerentes à profissão; efetuar 

avaliações psicológicas e praticar tarefas afins; dirigir equipes de saúde e de assistência psicossocial 

individual e grupal; fazer psicodiagnósticos; solicitar avaliações de outros profissionais (A portaria 

366/2002-MS define o CAPS); executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

PSICOLOGO: Além de cuidar da saúde mental dos indivíduos, seu papel na promoção da saúde inclui 

identificar os fatores psicológicos que podem levar ao adoecimento e indicar as mudanças de comportamento 

necessárias para a manutenção da saúde (A portaria 366/2002-MS define o CAPS); executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza do cargo. 

 

4.3- CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA – CREFIM 
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ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

FISIOTERAPEUTA 01 30H 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

FONOAUDIÓLOGO 01 30H 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

ASSISTENTE SOCIAL 01 30H 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

01 30H 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

TOTAL ANUAL 

ESTIMADO 

04 - - - 86.400,00 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  

 

FISIOTERAPEUTA: Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes portadores de 

doenças do aparelho locomotor, doenças neurológicas e doenças respiratórias; participar de grupos 

operativos e ações de educação em saúde; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 

outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Realizar avaliação, prescrição, tratamento e prevenção em fonoaudióloga, no que se 

refere à área de comunicação escrita, oral, voz e audição; realizar terapia fonoaudiologia; participar de 

grupos operativos e ações de educação em saúde; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; 

executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

ASSISTENTE SOCIAL: Realizar avaliação com os usuários as situações problema; fazer acompanhamento social do 

tratamento da saúde; estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde; discutir com os demais membros da 

equipe de saúde sobre a problemática do paciente, interpretando a situação social dele; informar e discutir com os usuários 

acerca dos direitos sociais, mobilizando-o ao exercício da cidadania; elaborar relatórios sociais e pareceres sobre matérias 

específicas do serviço social; participar de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; discutir com os familiares sobre a 

necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente; executar outras tarefas compatíveis com a 

natureza do cargo. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Atuar nas áreas de saúde, educação e de serviços sociais; aplicar 

tratamento de reabilitação em pacientes portadores de deficiência física e/ou psíquica; executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

4.4-UNIDADE BASICA DE SAÚDE ZONA RURAL 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

ENFERMEIRO 05 40H 3.000,00 15.000,00 180.000,00 

TOTAL ANUAL 

ESTIMADO 

05 - - - 180.000,00 

 

LOCALIDADE OU DISTRITO DE ATUAÇÃO (ZONA RURAL) 
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  ENFERMEIRO: Vila Maiauata, Meruu-PA 151, Vila Icatu, Rio Panacauera e Vila do menino deus 

Anapú (Rio Anapú). 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

ENFERMEIRO: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio sanitários da 

comunidade a ser atendida, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose da situação 

de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, planejar e 

desenvolver o treinamento sistemático da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de 

assistência prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do 

planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e 

controlar sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à 

parturiente e ao recém-nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a 

melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis 

com a natureza do cargo. 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

ODONTOLOGO 02 20H 2.000,00 4.000,00 48.000,00 

TOTAL ANUAL 

ESTIMADO 

02 - -  48.000,00 

 

LOCALIDADE OU DISTRITO DE ATUAÇÃO (ZONA RURAL) 

 ODONTOLOGO: PSF Panacauera (Rio Panacauera) e ESF Icatu (Vila Icatu).  

 

 

ODONTOLOGO: Prevenir, diagnosticar e tratar as afecções dos dentes e da boca, ministrando diversas 

formas de tratamento; elaborar e aplicar métodos de prevenção de caráter público, para melhorar as 

condições de higiene dentária e bucal da comunidade; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de 

uso interno e externo; extrair dentes utilizando instrumentos próprios; fazer limpeza profilática dos dentes e 

gengivas, extraindo tártaros e eliminando o desenvolvimento de focos de infecções; examinar os dentes e a 

cavidade bucal, para verificar a incidência de cáries e outras infecções; executar outras tarefas compatíveis 

com a natureza do cargo. 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

ODONTOLOGO 02 40H 3.000,00 6.000,00 72.000,00 

TOTAL ANUAL 

ESTIMADO 

02 - -  72.000,00 

 

LOCALIDADE OU DISTRITO DE ATUAÇÃO (ZONA RURAL) 

 

 ODONTOLOGO:  Vila Corrêa (Rio Murutipucu) E Vila Maiauata. 

 

ODONTOLOGO: Prevenir, diagnosticar e tratar as afecções dos dentes e da boca, ministrando diversas 

formas de tratamento; elaborar e aplicar métodos de prevenção de caráter público, para melhorar as 

condições de higiene dentária e bucal da comunidade; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de 

uso interno e externo; extrair dentes utilizando instrumentos próprios; fazer limpeza profilática dos dentes e 
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gengivas, extraindo tártaros e eliminando o desenvolvimento de focos de infecções; examinar os dentes e a 

cavidade bucal, para verificar a incidência de cáries e outras infecções; executar outras tarefas compatíveis 

com a natureza do cargo. 

 

4.5- UNIDADE BASICA DE SAÚDE ZONA URBANA 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

ENFERMEIRO 03 40H 2.500,00 7.500,00 90.000,00 

NUTRICIONISTA 03 40H 1.800,00 5.400,00 64.800,00 

TOTAL ANUAL ESTIMADO 06 - - - 154.800,00 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

ENFERMEIRO: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da 

comunidade a ser atendida, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose da situação 

de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, planejar e 

desenvolver o treinamento sistemático da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de 

assistência prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do 

planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e 

controlar sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à 

parturiente e ao recém-nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a 

melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis 

com a natureza do cargo. 

 

NUTRICIONISTA: Examinar o estado de nutrição da população; avaliar os fatores relacionados com 

problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir a 

comunidade; planejar e elaborar os cardápios e dietas especiais; participar de inspeções sanitárias relativas 

a alimentos; participar de programas de educação nutricional; supervisionar as ações  e informações de 

acompanhamento nutricional das famílias atendidas no Programa Bolsa família; executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza do cargo. 

 

 

4.6- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

TECNOLOGO EM ALIMENTOS 01 40H 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

ENFERMEIRO/IMUNIZAÇÃO 01 40H 2.130,00 2.130,00 25.560,00 

ENFERMEIRO/CTA-SAE 01 40H 2.130,00 2.130,00 25.560,00 

FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 01 40h 1.800,00 1.800,00 21.600,00 

TOTAL ANUAL ESTIMADO 04 - - - 94.320,00 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

 

TECNOLOGO EM ALIMENTOS: Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e 

responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas; Assistência, assessoria, consultoria, 

elaboração de orçamentos, divulgação e comercialização no âmbito das atribuições respectivas; executar 

outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

ENFERMEIRO/IMUNIZAÇÃO: E o responsável técnico e administrativo por todas as atividades da sala de 

vacina e sua supervisão é imprescindível para uma melhor qualidade do serviço e para o desenvolvimento 

das habilidades e competências de toda a equipe de saúde; necessidade de atitude proativa com ações 

educativas e acompanhamento mais efetivo das atividades em sala de vacina, evitando a ocorrência de falhas 

nos procedimentos que podem acarretar reflexo na qualidade dos imunobiológicos, disponibilizados para a 

população; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

ENFERMEIRO/CTA-SAE: agilizar o atendimento médico, desempenhar suas funções e orientar os 

pacientes e seus familiares sobre normas de segurança; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

do cargo. 

 

FARMACEUTICO/BIOQUIMICO: Executar atividades relativas a métodos e técnicas de produção e 

controle de medicamentos, análises toxicológicas, hematológicas e clínicas para apoio ao diagnóstico; 

executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

4.7- LABORATÓRIO MUNICIPAL 

 

ESPECIFICAÇÃO Quant. 

Profissionais 

Carga Horária 

semanal 

Cada 

Profissional 

Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

BIOMEDICO 01 40H 2.130,00 2.130,00 25.560,00 

TOTAL ANUAL 

ESTIMADO 

01 - - - 25.560,00 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

BIOMEDICOS: responsável pela identificação, classificação e estudo dos microrganismos causadores de 

enfermidades. Ele desenvolve medicamentos e produz vacinas para combatê-las.  Faz exames e interpreta os 

resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças e análises gramatológicas para verificar 

contaminações em alimentos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

4.8- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

ESPECIFICAÇÃO Quantidade  

profissional 

Carga Horária 

semanal 

Valor Mensal Valor Anual 

ENFERMEIRO – RESPONSÁVEL 

TÈCNICO PELA SUPERVISÃO DO 

SERVIÇO DO CORPO TÉCNICO E 

ENFERMAGEM DO HMS  
 

1 40h 3.130,00 37.560,00 

TOTAL ANUAL ESTIMADO 1 - - 37.560,00 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  

ENFERMEIRO – RESPONSÁVEL TÈCNICO: instruir, supervisionar e executar as ações de Enfermagem 

mais Complexas, planejar e desenvolver o treinamento sistemático da equipe de enfermagem, avaliando as 

necessidades e os níveis de assistência prestadas a população; Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos 

legais da profissão de Enfermagem; assumir a responsabilidade pela avaliação inicial do paciente, iniciar a 

obtenção do diagnóstico, encaminhar o paciente dentro do departamento de emergência para a área clínica 

adequada, supervisionar o fluxo, acompanhar a regulação do mesmo (triagem);Organizar o Serviço de 

Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento interno, normas e rotinas, 

protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros; Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar 

regimento interno, manuais de normas e rotinas, procedimentos, protocolos, e demais instrumentos 

administrativos de Enfermagem; Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem que 

são: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE),Aprazamento de Prescrição Médica, Classificação 

de Risco, Cateterismo Vesical de Demora e de Alívio, Punção de Port-a-CathⓇ, Punção de Veia Jugular, 

Passagem, cuidados e manutenção de PICC, Cateterismo umbilical, Coleta de Gasometria Arterial/ Punção 

arterial, Retirada de Introdutor Vascular, Administração de Ganciclovir e Quimioterápico, Retirada de 

Dreno, Terapia de Nutrição Parenteral, Sondagem/ Cateterismo Nasoenteral; executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza do cargo( Resolução Cofen n° 509/2016). 
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