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ANEXO II 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 

 
* Mecânico: 
• Identificar defeitos mecânicos e orientar os reparos necessários. 

• Orientar e treinar mecânicos auxiliares quanto à técnica e processos de trabalhos que necessitam de 
maior aperfeiçoamento. 

• Executar trabalhos de rotina, relacionados à montagem, reparo e ajustagem e motores à combustão de 
baixa e alta compressão, movidos à gasolina, óleo diesel ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, 
caminhões, tratores, pás-carregadeiras e outros. 

• Desmontar, reparar, montar e ajustar cubos de roda, carburador, manga de eixo de transmissão, bomba 
d'água, de gasolina, caixa de mudança, freio, embreagem, rolamentos, retentor, radiador, válvula, 
diferencial, distribuição, direção, engrenagem, amortecedor, magnetos, mentos, bielas e pistões. 

• Desmontar, reparar e montar distribuidores.  

• Desmontar, reparar, montar, ajustar, retificar e localizar defeitos ocasionais em motores a combustível. 

• Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina, retificar cilindros, 
eixos, válvulas, relevos, comandos de válvulas e buchas. 

• Trocar óleo dos veículos, lavagem e lubrificação de máquinas. 

• Executar a retirada de vazamento de óleo, troca e recuperação de peças danificadas, etc. 

• Executar serviços de emergência no sistema elétrico dos veículos, tais como: troca da chave, relês, 
instalações e faróis, recuperação de chicotes danificados por curto circuitos. 

• Executar serviços de lubrificação, lavagem dos equipamentos, troca de óleo e limpeza dos filtros. 

• Executar demais serviços que exijam uma oficina mecânica de manutenção, menos retífica de motores e 
outros que exijam mão de obra mais especializada. 

• Executar outras tarefas afins. 
 
* Vigilante Sanitário: 
• Executar procedimentos de vigilância sanitária de acordo com as normas técnicas. 

• Participar de ações de vigilância sanitária desenvolvida na comunidade. 

• Emitir alvarás sanitários. 

• Participar das atividades de vigilância epidemiológica. 

• Participar de prestação de assistência a comunidade em situações de calamidade e emergência. 

• Efetuar visitas a estabelecimentos do Município. 

• Solicitar material de consumo e permanente, necessários às suas atividades. 

• Realizar os registros das atividades executadas em formulários próprios. 

• Promover a melhoria das condições sanitárias do meio ambiente. 

• Atendimento de ocorrência de intoxicação alimentar. 

• Visita em estabelecimentos comerciais a título de orientação de intimação e infração. 

• Coletas de amostras de alimentos, de água para análise laboratorial. 

• Fiscalização de construções e reformas de casas e prédios. 

• Fiscalização de dejetos suínos em rios, riachos, etc. 

• Executar tarefas afins. 
 
* Enfermeiro: 
• Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde. 

• Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidas pela 
Instituição. 

• Formular normas e diretrizes específicas de enfermagem. 

• Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na Instituição. 
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• Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem. 

• Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais. 

• Prestar assessoria quando solicitado. 

• Desenvolver educação continuada de acordo com as necessidades identificadas. 

• Promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada. 

• Participar do planejamento e prestar assistência em situações de emergência e de calamidade pública, 
quando solicitado. 

• Elaborar e executar uma política de formação de Recursos Humanos de Enfermagem de acordo com as 
necessidades da Instituição. 

• Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida. 

• Fazer notificação de doenças transmissíveis. 

• Participar das atividades de vigilância epidemiológica. 

• Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, família e à 
comunidade de acordo com os programas estabelecidos pela Instituição. 

• Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e prevenção da 
saúde. 

• Participar de programas de saúde desenvolvidos pela comunidade. 

• Promover e participar de atividades de pesquisa operacional  e estudos epidemiológicos. 

• Elaborar informes técnicos para divulgação. 

• Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da Instituição em todos os níveis 
de atuação. 

• Desempenhar outras funções afins. 

• Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc), em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 

• Conforme protocolos ou outras técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações. 

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS. 

• Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de 
enfermagem. 

• Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD. 

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 


