LEI N.º 5.070/2019 – ANEXO.
Demonstrativo da Referência (Atuação dos Profissionais); das Funções; da Escolaridade, da Habilitação Legal e Requisitos à Contratação; das Atribuições; da
Carga Horária Semanal; dos Vencimentos e das Vagas.
Vigilância Epidemiológica – Atenção Básica – SAE e LAMINF - Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Vigilância
Epidemiológica/Função

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Escolaridade e requisitos à
contratação

Atribuições

Carga horária/
semanal

Vencimentos

Vagas

Ensino Superior completo em
Enfermagem, com registro ativo
no COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do Rio
Grande do Sul).

Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; zelar pelo bem estar físico dos
pacientes; atuar no programa de imunizações; promover e gerenciar estoque de imunobiológicos e
insumos necessários para o adequado funcionamento do setor; participar de programas de
atendimento as comunidades atingidas por situações de emergências ou calamidades públicas;
emitir pareceres em matérias de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a
serem desenvolvidos por equipes auxiliares; investigar, notificar doenças de notificação
compulsória, surtos, agravos inusitados, intoxicação e doenças de interesse epidemiológico; realizar
procedimentos, atividades em campo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual e municipal, observadas as disposições legais da
profissão; encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades
programadas e de atenção à demanda espontânea; participar da organização do processo do
trabalho; implantar, planejar, organizar, executar e avaliar o processo de enfermagem; desenvolver
e executar atividades de vigilância em saúde; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua
supervisão; alimentar todos os sistemas informatizados pertinentes à área de atuação, cumprindo os
prazos estabelecidos e zelando pela fidedignidade da informação; executar tarefas correlatas à área
de atuação, definidas pela legislação e/ou protocolos Federal, Estadual e Municipal, dentro da rede
de serviço do sistema de saúde; realizar educação em serviço; cumprir horário conforme contratado
e participar de reuniões de equipe; organizar, participar, gerenciar as campanhas de vacinação e de
conscientização e controle das doenças elencadas pelas esferas Federal, Estadual e Municipal.

40 horas

R$ 2.589,50

2

Certificado de conclusão do curso
de Técnico de Enfermagem e
inscrição COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do Rio
Grande do Sul).

Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício
de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros); realizar procedimentos de enfermagem, como
curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem,
preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de
acordo com sua área de atuação e regulamentação; cumprir horário conforme contratado e
participar de reuniões de equipe; exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que
sejam de responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os
membros da equipe da Atenção Básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 1.319,90

8

Atenção Básica/Função

Assistente Social

Escolaridade e requisitos à
contratação

Atribuições

Atuar junto às Unidades Básicas de Saúde; prestar orientações (individuais e coletivas) e /ou
encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária, no sentido de democratizar as
informações; identificar a situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e
familiar dos usuários com vistas à construção do perfil socioeconômico, para possibilitar a
formulação de estratégias de intervenção; realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como
Ensino Superior em Serviço Social, objetivo trabalhar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes; criar
com registro ativo no respectivo mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem
órgão de classe. (Documentação como a garantia de direitos na esfera da seguridade social; realizar visitas domiciliares quando
avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando não invadir a privacidade
dentro de suas respectivas
dos usuários e esclarecendo os objetivos das mesmas; realizar visitas institucionais com objetivo de
validades).
conhecer e mobilizar a rede de serviços no processo de viabilização dos direitos sociais; trabalhar
com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de torná-las sujeitos do
processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde; criar protocolos e rotina de
ação que possibilitem a organização, normatização e sistematização do cotidiano do trabalho
profissional; Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe.

Carga horária/
semanal

Vencimentos

Vaga

30 horas

R$ 1.942,12

1

SAE: IST/AIDS, HV e
TB/Função

Carga horária/
semanal

Vencimentos

Vagas

Enfermeiro

Ensino Superior completo em
Enfermagem, com registro ativo
no COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do RS).
(documentação dentro de suas
respectivas validades).

Elaborar, orientar e avaliar a assistência de enfermagem prestada ao paciente portador de
IST/HIV/AIDS, Hepatites Virais e TB; Participar e desenvolver ações de educação, orientação e
cuidados integrais relativo à saúde de pacientes portadores de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais;
Atuar com a equipe multidisciplinar, na orientação dos grupos de apoio às pessoas vivendo com
IST/HIV/AIDS; Prestar assistência de enfermagem integral aos pacientes portadores de
IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
mulher, adulto e idoso; Executar, no nível de suas competências, assistência básica e ações de
vigilância epidemiológica e sanitária; Desempenhar ações de saúde em diferentes ambientes, no
SAE e, quando necessário, no domicílio; Realizar consulta de enfermagem; Realizar coleta de
material para exames; realizar testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais; Executar trabalhos
de enfermagem relativos à observação, ao cuidado e à educação sanitária dos doentes, à aplicação
de tratamento prescrito, bem como, a participar de programas voltados à saúde pública. Criar
grupos de promoção de saúde, orientar e encaminhar pacientes para o serviço básico de atenção à
saúde. Assegurar no atendimento socioeducativo o direito de atenção à saúde de qualidade no
SUS, em especial aqueles que fazem uso de medicação. Cumprir horário conforme contratado e
participar de reuniões de equipe.

40 horas

R$ 2.589,50

2

Técnico de Enfermagem

Ensino Médio e curso de Técnico
de Enfermagem, com registro
ativo no respectivo órgão de
classe. (documentação dentro de
suas respectivas validades).

Participar das atividades de atenção à saúde no serviço especializado realizando procedimentos
regulamentados no exercício de sua profissão no SAE e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; Realizar procedimentos de enfermagem, como
curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, testes rápidos,
lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo
enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação; Cumprir horário conforme
contratado e participar de reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação
profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

40 horas

R$ 1.319,90

2

LAMINF

Escolaridade e requisitos à
contratação

Atribuições

Carga horária/
semanal

Vencimentos

Vagas

Coletar, executar e interpretar testes e exames laboratoriais clínicos com ênfase na biologia
molecular: diagnóstico laboratorial para IST/AIDS/HV, testes rápidos e biologia molecular (PCRREALTIME HIV para Carga Viral HIV e Hepatites Virais e Citometria de fluxo para
quantificação de linfócitos TCD4 e TCD8 , cadastro das amostras na plataforma do SISCEL/AIDS,
digitalização e liberação de resultados, orientar e supervisionar o trabalho de auxiliares na
realização de exames; elaborar relatórios, laudos e pareceres diagnósticos resultantes de testes e
análises; preencher e assinar laudos resultantes dos exames realizados; controlar a qualidade dos
exames realizados no laboratório, participar da programação e execução do aperfeiçoamento do
pessoal: requisitar material, equipamentos e aparelhos necessários ao desenvolvimento das
atividades do laboratório, bem como providenciar a manutenção dos mesmos; zelar pela limpeza,
ordem e controle do local de trabalho, cumprir e fazer cumprir as normas de setor, executar outros
serviços na sua área de competência. Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões
de equipe.

20 horas

R$ 1.710,55

2

Farmacêutico

Escolaridade e requisitos à
contratação

Atribuições

Ensino Superior Completo em
Farmácia e Registro no Conselho
Regional de Farmácia.
(Documentação dentro de suas
respectivas validades).
Apresentar Certificado de
Treinamento para Quantificação
de Linfócitos TCD4+/TCD8+
Módulo Básico-Plataforma BD
FACS Via e ABBOTT m2000.

