
 

LEI Nº 1077 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Altera as disposições dos anexos II, V e VIII da 
Lei Complementar Municipal nº 624, de 04 de 
novembro de 2005. 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo aprovou e eu, Prefeito Municipal, de 
acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 47, I da Lei Orgânica, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Ficam alteradas as nomenclaturas e atribuições dos cargos temporários constantes 
dos Anexos II, V e VIII da Lei Complementar nº 624, de 04 de novembro de 2005, que 
passam a ter a seguinte redação: 

 

ANEXO II 
CORRELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA – ESF 
 

Situação Nova 

Denominação Nº de cargos 

Agente comunitário de saúde – ESF 35 

Enfermeiro – ESF 05 

Médico – ESF 05 

Auxiliar de Enfermagem – ESF 05 

Técnico de Enfermagem – ESF 08 

Auxiliar em saúde bucal - ESF  05 

Técnico em saúde bucal – ESF 05 



 

Cirurgião Dentista – ESF 05 

Total de vagas 73 

 

 

ANEXO V 

QUADRO DE CARGOS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 

 

DENOMINAÇÃO Nº DE 
CARGOS 

JORNADA 
DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
INICIAL 

(NIVEL-
GRAU/LETRA) 

Agente comunitário de saúde - 
ESF 

35 44h IV-A 

Enfermeiro ESF 05 44h XVII-A 

Médico ESF 05 44h XIX-A 

Auxiliar de Enfermagem - ESF 05 40h V-A 

Técnico de Enfermagem - ESF 08 40h X-A 

Auxiliar em saúde bucal - ESF  05 40h V-A 

Técnico em saúde bucal - ESF 05 40h X-A 

Cirurgião Dentista - ESF 05 40h XVII-A 

TOTAL DE VAGAS  73 

 

 

ANEXO VIII 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS TEMPORÁRIOS - ESF 



 

DENOMINAÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Ensino médio completo (2º grau completo) 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 
Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Acompanhar, por 
meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde a 
população adscrita à USB, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. 
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, 
combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito das situações de risco. Estar em contato 
permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas 
com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades 
do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência 
de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, 
estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. É permitido ao 
agente comunitário de saúde desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas 
de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. 

 

DENOMINAÇÃO: ENFERMEIRO – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Superior completo em enfermagem + Registro no COREN 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes 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. 
Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e 



 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações 
e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços. Realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de 
saúde em conjunto com os outros membros da equipe. Contribuir, participar e 
realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e 
outros membros da equipe. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários par ao adequado funcionamento da UBS. 

 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Curso técnico de enfermagem completo + Registro no órgão competente 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou demais espaços comunitários (escolas, associações etc.). 
Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme 
planejamento da equipe. Participar do gerenciamento de insumos necessários 
par ao adequado funcionamento da UBS. Contribuir, participar e realizar 
atividades de educação permanente. 

 

DENOMINAÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Curso de auxiliar de enfermagem completo + Registro no órgão competente 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Auxiliar o técnico de enfermagem nas seguintes funções: Participar das 
atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício 
de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.). Realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea. Realizar ações de 
educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe. 



 

Participar do gerenciamento de insumos necessários par ao adequado 
funcionamento da UBS. Contribuir, participar e realizar atividades de educação 
permanente. 

 

DENOMINAÇÃO: MÉDICO – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Ensino superior completo em medicina + Registro no órgão competente 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade. Realizar 
consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.). Realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea. Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles. Indicar, de 
forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário. Contribuir, realizar e participar das atividades de 
educação permanente de todos os membros da equipe. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários par ao adequado funcionamento da 
UBS. 

 

DENOMINAÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Ensino superior completo em odontologia + Registro no órgão competente 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico par ao 
planejamento e a programação em saúde bucal. Realizar a atenção em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual 
e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 
com planejamento da equipe, com resolubilidade. Realizar os procedimentos 
clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 



 

urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com 
a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. Realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Coordenar e 
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças bucais. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Realizar supervisão técnica 
do técnico em higiene dental e do auxiliar de consultório dental. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários par ao adequado funcionamento da 
UBS. 

 

DENOMINAÇÃO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Curso técnico em saúde bucal + Registro no órgão competente 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com 
suas competências técnicas e legais. Coordenar a manutenção e a 
conservação dos equipamentos odontológicos. Acompanhar, apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. Apoiar as atividades dos auxiliares de consultório dentário e 
dos agentes de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS. Participar do treinamento e 
capacitação de auxiliar de consultório dentário e de agentes multiplicadores 
das ações de promoção à saúde. Participar das ações educativas atuando na 
promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Participar da 
realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria 
de examinador. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 
Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo 
cirurgião dentista. Realizar fotográficas e tomadas de uso odontológico 
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas. Inserir e distribuir no 
preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, 
vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião dentista. 
Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos 



 

cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares. Aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos. 

 

DENOMINAÇÃO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ESF 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  

Curso técnico de auxiliar de saúde bucal + Registro no órgão competente 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 
saúde. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Auxiliar e instrumentar 
os profissionais nas intervenções clínicas. Realizar o acolhimento do paciente 
nos serviços de saúde bucal. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da 
Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
Processar filme radiográfico. Selecionar moldeiras. Preparar modelos em 
gesso. Manipular materiais de uso odontológico. Participar da realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 

 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de novembro de 2014. 

 
 

Antonio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 


