ANEXO II
ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
- Trabalhos de limpeza, conservação e organização de toda a área a qual for designada (unidades de ensino,
repartições púbicas e áreas de propriedade do município ou conveniadas com o mesmo, incluindo-se
mobílias;
- Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpets, terraços, terrenos, parques, e demais dependências;
- Polir objetos, peças e placas metálicas. Servir café, chá, água, etc.;
- Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos;
- Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos;
- Transmitir recados;
- Buscar e entregar documentos nos locais indicados;
- Executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato.
MÉDICO CLINICO GERAL II
1. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização
contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
2. Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no
domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário;
3. Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
4. Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção
de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações
programáticas e de vigilância à saúde;
5. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e
situações de importância local;
6. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
7. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
8. Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis;
9. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar
parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob
coordenação da Secretaria de Saúde;
10. Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção
Básica;
11. Participar das atividades de educação permanente;
12. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
13. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
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14. Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde – US e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros
assemelhados);
15. Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco
obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico cirúrgicas e procedimentos para fins de
diagnósticos;
16. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos
de referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário, proposto pela referência;
17. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário;
18. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem,
ACD e THD;
19. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da US.
MERENDEIRA
- Receber os alimentos destinados à Merenda Escolar;
- controlar os gastos e estoques de produtos;
- armazenar alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo;
- observar e controlar a data de validade dos alimentos utilizando primeiro os de vencimentos mais
próximos;
- preparar o alimento de acordo com a receita, usar a criatividade, procurando tornar a merenda mais
saboroso e nutritiva;
- preparar a merenda de forma a estarem prontos nos horários estabelecidos;
- organizar os utensílios e todo o material necessário à boa distribuição da merenda;
- servir os alimentos na temperatura adequada;
- cuidar da limpeza e manutenção do material e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição;
- controlar o consumo e fazer os pedidos de gás na época oportuna;
- demonstrar interesse e cumprir as determinações superiores;
- tratar com delicadeza as crianças;
- distribuir a Merenda, por igual a todas as crianças, incentivando-as “comer de tudo”, sem deixar sobras;
- higienizar utensílios, móveis, equipamentos e dependências do serviço de alimentação inclusive refeitório.
- verificar o cardápio do dia;
- examinar os gêneros que vai utilizar;
- pesar e anotar os gêneros; - utilizar somente utensílios bem limpos;
- seguir as normas de higiene na preparação;
- manter o mais rigoroso asseio e ordem nas dependências em que se armazenam, preparam e distribuem
os alimentos;
- estar sempre limpa e com o uniforme completo principalmente a touca;
- receber com atenção os membros do CAE;
- manter os relacionamentos harmoniosos; avisar ausências com antecedência.
- Atender as normas do PNAE;
- participar das capacitações quando houver.
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