
 
 
 
  

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Travessa Santos Dumont, s/n - Centro – CEP: 68195-000 – Jacareacanga – Pará 
Fones: (93) 3542-1493 – E-mail: semsa.pmj@hotmail.com 

CNPJ. Nº 11.462.638/0001-60 

 

 

Nome do cargo ENFERMEIRO 

Área Saúde, Proteção e Promoção Social. 

Escolaridade Superior 

Requisitos Registro no órgão de classe. 

Carga horária 40 (quarenta) horas semanais 

Salário R$: 3.501,03 

Síntese da função 

Atividades relacionadas com o planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de 

programas de saúde pública e de enfermagem em geral. 

Atribuições 

1. Participar de equipes interdisciplinares na elaboração dos planos e projetos municipais, sugerindo e 

opinando sobre as políticas públicas voltadas para as políticas de saúde a serem adotadas pelo 

município; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar, execultar e avaliar os programas de saúde; 

3. Instrumentar o médico por ocasião de atos cirurgicos; 

4. Prestar assistência direta a paciente internados em unidades hospitalares; 

5. Executar consulta de enfermagem; 

6. Orientar o paciente, a família e a comuniade quanto a prevenção de doenças, a promoção e a 

recuperação da saúde; 

7. Orientar, coordenar e supervisionar as equipes de enfermagem; 

8. Promover cursos de atualização para as equipes de enfermagem; 

9. Verificar prontuários e instruir as equipes de enfermagem quanto ás prescrições médicas; 

10. Solicitar medicamentos e outros materiais necessários às atividades de enfermagem e mantê-lo sob 

controle; 

11. Acompanhar o médico em visitas hospitalares e plantões; 

12. Elaborar a escala de plantão para as equipes de enfermagem; 

13. Participar de atendimentos de emergência; 

14. Participar de programa de saúde, campanhas públicas de vacinação e outras atividades que visem a 

promoção da saúde junto à comuniade; 

15. Participar e supervisionar o programa de controle de infecção hospitalar; 

16. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamento e outros eventos de igual natureza, mediante 

participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

17. Executar outras atividades que tenham correlação com atribuições do cargo. 
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Nome do cargo TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Área Saúde, Proteção e Promoção Social. 

Escolaridade Médico Técnico 

Requisitos Curso específico e registro no órgão de classe. 

Carga horária 40 (quarenta) horas semanais 

Salário R$: 1.365,15 

Síntese da função 

Atividades relacionadas com a execução de programas de saúde pública e de enfermagem em geral. 

Atribuições 

1. Auxiliar equipes interdisciplinares na elaboração dos planos e projetos municipais, voltados para as 

políticas de saúde a serem adotados pelo município; 

2. Prestar assistência direta a pacientes internados em unidades hospitalares; 

3. Orientar o paciente, família e a comunidade quanto a prevenção de doenças, a promoção e a 

recuperação da saúde; 

4. Verificar prontuarios e instruir as equipes de enfermagem quanto às prescrições médicas; 

5. Solicitar medicamentos e outros materiais necessários às atividades de enfermagem e mantê-los sob 

controle; 

6. Acompanhar o médico em visitas hospitalares e plantões, quando solicitados; 

7. Participar de atendimento de emergência; 

8. Participar de programas de saúde, campanhas públicas de vacinação e outras atividades que visem a 

promoção da saúde junto à comunidade; 

9. Participar e auxiliar na supervisão de programa de controle de infecção hospitalar; 

10. Executar atividades de atendimento ambulatorial; 

11. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamento e outros eventos de igual natueza, mediante participação 

prévia em processo de qualificação e autorização superior. 

12. Executar outras atividades que tenham coorelação com as atribuições do cargo. 
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Nome do cargo TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 

Área Saúde, Proteção e Promoção Social. 

Escolaridade Médio Técnico 

Requisitos Curso específico e registro no órgão de classe. 

Carga horária 40 (quarenta) horas semanais 

Salário R$: 1.365,15 

Síntese da função 

Atuar em atividades relativas à área de patologia clínica. 

Atribuições 

1. Coletar material e amostras para os diversos exames de laboratórios, conforme as especificações 

contidas nas requisições; 

2. Proceder a execução e análise de exames de laboratório, tratando as amostras através de aparelhagens e 

reagentes adequados e conforme especificações; 

3. Zelar pela assepsia e conservação dos equipamentos e instrumentos utilizados; 

4. Enquadrar os resultados, baseando-se em tabelas, e encaminha-los para elaboração de laudos; 

5. Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas, meios de cultura, 

soluções e reativos; 

6. Preparar dados e elaborar relatórios; 

7. Produzir medicamentos sob supervisão; 

8. Operar instrumentos e equipamentos destinados a produção e acondicionamento de medicamentos; 

9. Revisar, classificar e controlar lotes e partidas de medicamentos, coletando amostras e efetuando sua 

contagem; 

10. Manipular soluções químicas, selecionando aparelhagem, instrumentos e materiais adequados, 

calculando concentrações e efetuando dosagens; 

11.  Zelar pela segurança própria e de terceiros no seu ambiente de trabalho; 

12. Zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de 

consumo em seu local de trabalho; 

13. Auxiliar sob supervisão em atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do 

trabalhador; 

14. Controlar entrada,  saída e estoque de materiais em seu local de trabalho; 

15. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

16. Operar equipamentos, sistemas, informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das 

demais atividades; 

17. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia quando necessário ao exercício das demais 

atividades; 

18. Manter organizados, limpos e conservados os materais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 

estão sob sua responsabilidade; 

19. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 

participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

20. Executar outras atividades que tenham correlaçaõ com as atribuições do cargo. 
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Nome do cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Área Operacional 

Escolaridade Fundamental incompleto 

Requisitos 2ª Série do Ensino Fundamental 

Carga horária 40 (quarenta) horas semanais 

Salário R$: 998,00 

Síntese da função 

Atividades de natureza repetitivas, envolvendo trabalhos relacionados ao preparo e distribuição de 

alimentos, lavagem de roupa de uso hospitalar, limpeza urbana e outros serviços de limpeza e higiene em 

geral. 

Atribuições 

1. Operar em fogões e outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos; 

2. Executar cardápios, incluindo dietas; 

3. Lavar louça e utencílios de copa cozinha; 

4. Preparar e transportar bandejas com alimentos e recolhê-las após a refeição; 

5. Executar serviços de rouparia lavanderia; 

6. Limpar e conservar prédios e dependências dos órgãos da administração municipal; 

7. Lavar sanitários, remover lixos e detritos; 

8. Executar serviços de limpeza e conservação de ruas, praças, jardins, mercados e feiras; 

9. Executar serviços de limpeza e conservação de cemitérios e coleta de lixo; 

10. Realizar inumerações e exumações; 

11. Limpar móveis e equipamentos de escritório, manter o local de trabalho sempre em perfeitas condições 

de hiegiene; 

12. Carregar e descarregar mercadorias e outros materiais; 

13. Zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua guarda; 

14. Abrir e fechar dependências da unidade de lotação, zelando pela guarda e manuseio das chaves bem 

como pelo desligamento de luz e aparelhos elétricos; 

15. Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

16. Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo.  
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Nome do cargo SERVENTE 

Área Operacional 

Escolaridade Fundamental incompleto 

Requisitos 2ª Série do Ensino Fundamental 

Carga horária 40 (quarenta) horas semanais 

Salário R$: 1.045,00 

Síntese da função 

Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de 

guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fechadas de edifícios e limpam recintos e acessórios 

dos mesmos. Executam instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em dependências de 

edificações. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando – lhes informações. Zelam pela 

segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para realização dos 

serviços.  

Atribuições 

1. Acender e apagar lâmpadas; 

2. Verificar fachamento d eportes e janelas; 

3. Cadear grades da área externa; 

4. Atender funcionarios de empresas de água e luz; 

5. Distribuir refeições; 

6. Recolher louças e levar à cozinha; 

7. Troca roupas de cama e banho; 

8. Lavar fachadas de pedra e revestimentos cerâmico; 

9. Limpar janelas de aluminio e madeira; 

10. Diluir produtos de limpeza; 

11. Varrer e lavar superfucies intwenas derecintos, banmheios, cozinhas e etc. 

12. Molhar plantas que estejam em ambinetes internos; 

13. Secar pisos e encerar recintos; 

14. Aspirar pó de dependências; 

15. Limpar móveis e equipamentos; 

16. Limpar paredes, lustres, luminarias, ventialdores, cortinas e persianas; 

17. Recolher lixo interno e depositar nas lixeiras receptoras; 

18. Distribuir correspondências; 

19. Executar mandados em geral; 

20. Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

21. Executar outras atividades que tenham correlaçao com as atribuiçoes do cargo; 
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Nome do cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Área Administrativo-financeiro 

Escolaridade Médio 

Requisitos Curso Intermediário e 01 (um) ano de experiência comprovada. 

Carga horária 40 (quarentas) horas semanais 

Salário R$: 1.133,97 

Síntese da função 

Atividades de administração geral, com atuação em todas as áreas da administração municipal, 

principalmente as referentes a administração de recursos humanos, materiais financeiros e orçamentários. 

Atribuições 

1. Manter-se atualizado sobre a aplicação de leis, normas e regulamentos referentes à administração 

pública municipal e específica, bem como prestar informação no âmbito da unidade administrativa 

onde estiver lotado; 

2. Efetuar estudo e análise de processo de interesse geral ou específco, bem como acompanhar a sua 

tramitação; 

3. Orientar e aplicar formulários de pesquisas; 

4. Redigir e digitar atos administrativos e documentos; 

5. Receber e controlar material de consumo e permanente, providenciando sua reposição; 

6. Fazer controle de frequência e elaborar a escala de férias do pessoal; 

7. Preparar folha de pagamento efetuando os cálculos relativas a encargos sociais; 

8. Efetuar anotaçoes funcionais e financeiras na ficha do servidor; 

9. Auxiliar na preparação e controle das dotaçoes orçamentarias da unidade de lotação; 

10. Manter registro e controle do patrimônio público municipal; 

11. Organizar e atualizar os arquivos em geral; 

12. Participar do inventário de bens patrimoniais e de material; 

13. Levantar dados estatísticos de interesse da administração municipal; 

14. Prencher fichas, boletins, mapas e formularios de interresse da administração municipal 

responsabilizando-se pelas informações prestadas. 

15. Participar da elaboração do relatório anual; 

16. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natural, mediante 

participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

17. Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo; 
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