


 
 
CAPÍTULO I - das disposições preliminares 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para o ambiente 

especialidade Saúde, obedecendo às diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários a que se refere o caput deste artigo atende a todos os 

servidores ocupantes de cargos e funções de caráter efetivo. 

Art. 2º O Plano de Cargos, Carreiras e Salários tem como princípios e diretrizes: 

I.  investidura no cargo de provimento efetivo, condicionada à aprovação em concurso público e garantia do 

desenvolvimento no cargo através dos instrumentos previstos nesta Lei; 

II.  estímulo à oferta contínua de programas de capacitação, que contemplem aspectos técnicos, especializados 

e a formação geral, necessários à demanda oriunda dos servidores e dos munícipes, bem como ao 

desenvolvimento institucional; 

III.  organização dos cargos/funções e adoção de instrumentos de gestão de pessoal integrados ao 

desenvolvimento organizacional do Município de Fortaleza. 

CAPÍTULO II - dos conceitos 

 

Art. 3º.  Para todos os efeitos desta Lei aplicam-se os seguintes conceitos: 

I. Plano de Cargos, Carreiras e Salários: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o 

desenvolvimento profissional dos servidores do Município de Fortaleza para o ambiente especialidade 

Saúde, titulares de cargos/funções que integram determinada carreira constituindo-se em instrumento 

de gestão do órgão; 

II. Ambiente de Especialidade Saúde: área de atuação do servidor organizada a partir das especificidades 

de atenção à saúde dos serviços de saúde no Município de Fortaleza; 

III. Grupo Ocupacional: agrupamento de cargos/funções distintos, mas com atividades profissionais afins 

ou que guardam relação entre si pela natureza, complexidade, escolaridade e objetivos finais a serem 

alcançados; 

IV. Carreira: conjunto de cargos de mesma natureza, pertencente ao mesmo nível de classificação, no qual 

o servidor se desloca nas referências salarias e nas classes da carreira; 



 
 

V. Cargo: unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, criado por lei, provido por 

concurso público, individualizando ao seu ocupante o conjunto de atribuições substancialmente 

idênticas quanto à natureza do trabalho, aos graus de complexidade e responsabilidade; 

VI. Função: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Para este Plano, o 

cargo/função tem a característica de ser extinta ao vagar; 

VII. Nível de Classificação: conjunto de cargos/função de mesma hierarquia, classificados a partir dos 

requisitos de escolaridade; 

VIII. Referência: é a posição do servidor na tabela salarial dos padrões de vencimento em decorrência da 

capacitação profissional e tempo de serviço para o exercício das atividades do cargo/função ocupado, 

no grupo ocupacional em nível de classificação e classe da carreira; 

IX. Padrão de Vencimento: quantidade de referências/classe constante na tabela salarial.  

X. Classe: posição do servidor na escala de vencimento na carreira em função do grupo ocupacional, 

cargo/função e nível de classificação. 

 

CAPÍTULO III - do quadro de pessoal 

 

Art. 4º.  O quadro de pessoal efetivo do ambiente especialidade Saúde fica composto pelos cargos descritos no 

Anexo 01, organizado em carreiras e estruturado em 2 (duas) partes: 

I. parte permanente: composta de cargos de carreiras, de provimento efetivo, criados e quantificados por 

lei, em quantidade necessária para atender com eficiência e eficácia à consecução de seus objetivos e 

cumprimento de suas missões; 

II. parte especial: composta de funções a serem extintas quando vagarem, restrita às ocupadas por 

servidores do Município na data da vigência da Lei Complementar n. 02, de 17 de setembro de 1990. 

 

CAPÍTULO IV - da estrutura do plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) 

 

Art. 5º.  O PCCS do ambiente especialidade Saúde, resultante da aplicação das diretrizes estabelecidas nesta Lei, 

fica estruturado em 3 (três) grupos ocupacionais, com 4 (quatro) níveis de classificação e 06 (seis) classes com 

04 (quatro) referências cada. 

§ 1º. A distribuição dos cargos descrita no anexo 02, deverá obedecer às normas descritas no Anexo 01. 



 
 
§ 2º. Os cargos/funções na estrutura de carreira estão distribuídos conforme os seguintes grupos ocupacionais, 

de acordo com a escolaridade e a natureza das respectivas atividades: 

 

a. Operacional: compreende os cargos/funções inerentes às atividades de reduzida complexidade, 

caracterizada pela assistência operacional, para cujo provimento será necessária a formação do 

ensino fundamental ou habilitação relativa à especialidade do cargo/função. 

b. Tático: compreende os cargos/funções inerentes às atividades de média complexidade no suporte 

das atividades estratégicas, exigindo-se conhecimento e domínio de conceitos mais amplos, para 

cujo exercício do cargo será necessário à formação do ensino médio, técnico ou equivalente quando 

se tratar de atividade profissional habilitada. 

c. Estratégico: compreende os cargos/funções inerentes às atividades de alta complexidade, 

caracterizadas por campo de conhecimento específico, para cujo provimento é exigido formação 

em curso de graduação, com registro no conselho competente. 

d. Tem atuação voltada para os fins da instituição. 

Art. 6º.  O Plano de Cargos, Carreiras e Salários do ambiente especialidade Saúde, fica composto pelos seguintes 

capítulos: 

1. do ingresso na carreira; 

2. jornada de trabalho; 

3. das formas de desenvolvimento; 

4. do incentivo de tutoria e preceptoria; 

5. da remuneração; 

6. da Tabela salarial; 

7. do enquadramento; 

8. das disposições finais. 

CAPÍTULO V - DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 7º.  O ingresso nos cargos de provimento efetivo dar-se-á mediante concurso público de acordo com o 

Estatuto dos Servidores Públicos (Lei n. 6.794/90 e suas alterações posteriores), a fim de suprir as necessidades 

institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal do ambiente especialidade 

Saúde. 



 
 
Parágrafo único. Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos do ambiente de especialidade Saúde 

são os previstos no Anexo 03 desta Lei.  

Art. 8º.  O provimento dos cargos do ambiente especialidade Saúde dar-se-á sempre no padrão de vencimento 

inicial, na primeira classe de carreira do respectivo nível de classificação e grupo ocupacional. 

Art. 9º.  Compete à SEPOG, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município, tomar as providências para a 

integração do servidor habilitado por concurso público, ficando a SMS responsável pelo treinamento 

introdutório, de caráter obrigatório, dando-lhe conhecimento do ambiente de trabalho, direitos e deveres, 

formas de promoção e progressão. 

CAPÍTULO VI - JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 10.  A jornada de trabalho do ambiente especialidade Saúde fica estabelecida em: 

I. 120 (cento e vinte) horas mensais, correspondentes a 20 (vinte) horas semanais efetivamente 

trabalhadas para os servidores de níveis de classificação D. 

II. 144 (cento e quarenta e quatro) horas mensais, sendo 24 horas semanais efetivamente trabalhadas, 

exclusivamente para os servidores de nível de classificação D que trabalham em regime de escala de 

plantão; 

III. 180 (cento e oitenta) horas mensais, correspondentes a 30 (trinta) horas semanais efetivamente 

trabalhadas para os servidores dos níveis de classificação A, B, C e D, nos casos em que as horas semanais 

venham a ser ultrapassadas, será admitida a compensação de horas de uma semana para a outra;  

IV. 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais, sendo 32 

horas efetivamente trabalhadas na assistência direta e 8 horas semanais direcionadas a capacitação, 

atualização ou a cursos regulares como especialização, graduação e etc, para os servidores do nível de 

classificação B, C e D que exercem suas atribuições junto a Estratégia de Saúde da Família (ESF); 

§1º O vencimento básico das categorias de nível superior, correspondente a nível de classificação D, 

estão constantes no Anexo 04 

§2º O vencimento básico das categorias de nível técnico, correspondente a nível de classificação C, estão 

constantes no Anexo 05 

§3º O vencimento básico das categorias de nível médio, correspondente a nível de classificação B, estão 

constantes no Anexo 06 



 
 

§4º O vencimento básico das categorias de nível fundamental, correspondente a nível de classificação 

A, estão constantes no Anexo 07 

 

Art. 11. Aos servidores com jornada de trabalho inferior a 240 horas mensais e 40 horas semanais, poderão 

migrar de forma definitiva para a jornada de que trata o inciso V deste artigo, a qualquer tempo.  

§ 1º O servidor que não trabalha em regime de escala de plantão poderá cumprir carga horária inferior ou 

superior à indicada no caput desde artigo, obedecendo aos limites mínimo de 4 (quatro) e máximo de 8 (oito) 

horas diárias, desde que haja interesse da administração, necessidade do serviço e aquiescência do servidor. 

§ 2º Casos previstos no parágrafo anterior, a redução ou o acréscimo das horas trabalhadas serão pagos como 

horas normais de trabalho. 

§ 3º O valor da hora de trabalho é calculado sobre o vencimento básico do servidor acrescido das 

gratificações. 

§ 4º Para fins de cumprimento da jornada de trabalho, serão computadas em dobro as horas trabalhadas em 

regime de plantão durante os finais de semana, assim entendido o período compreendido entre as 7h (sete 

horas) do sábado e as 7h (sete horas) da segunda-feira, pelos servidores integrantes do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários do Ambiente de Especialidade Saúde.  

Art. 12.  A jornada de trabalho definida no artigo anterior poderá ser distribuída de acordo com o regime de 

escalas de serviço e de aferição de frequência, visando atender a necessidade de funcionamento das unidades 

de atendimento da saúde, devendo ser aprovada pelo responsável da unidade de recursos humanos, pelo 

Secretário Municipal de Saúde e pela SEPOG, desde que tenha anuência do servidor. 

 

CAPÍTULO VII - DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 13.  O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente por: 

I. progressão por capacitação e tempo de serviço; 

II. promoção para mudança de classe. 

 

Art. 14.  Não se beneficiarão dos processos de progressão por capacitação e tempo de serviço e promoção para 

mudança de classe e os ocupantes dos cargos/funções que, embora implementadas todas as condições, 

incorrerem em uma das seguintes hipóteses: 



 
 
Parágrafo Único. Tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período entre uma 

progressão/promoção e outra, garantido o direito de ampla defesa e o contraditório. 

 

Seção I - DAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor na carreira, independente do núcleo de atividade a que pertença, dar-

se-á exclusivamente por:  

I - progressão por capacitação e tempo de serviço;  

II - promoção para mudança de classe.  

§1º A progressão por capacitação e tempo de serviço, consiste no deslocamento do servidor de uma referência 

para outra imediatamente superior dentro da mesma classe e da mesma tabela salarial a que pertença, 

considerando-se o percentual de 3% (três por cento) entre uma referência e outra, observados os critérios 

estabelecidos nesta Lei Complementar. 

§2º A promoção para mudança de classe, consiste no deslocamento do servidor da última referência da classe 

a que pertença, para a primeira referência da classe seguinte, considerando-se o percentual de 5% (cinco por 

cento), observados os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. 

Art. 16 - Não se beneficiarão dos processos de progressão por capacitação e tempo de serviço, e promoção para 

mudança de classe os ocupantes dos cargos/funções que, embora tenham implementados todas as condições 

exigidas, incorrerem em uma das seguintes hipóteses: 

I - tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período entre uma progressão/promoção e 

outra, garantido o direito de ampla defesa.  

II - tiver sido condenado em processo criminal no período entre uma progressão/promoção e outra.  

 

SEÇÃO I - PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO 

 

Art. 17 Progressão por capacitação e tempo de serviço ocorrerá anualmente e consiste na passagem do servidor 

da referência onde se encontra para a subsequente, dentro da mesma classe a que pertença. 



 
 
§1º Para a progressão de que trata esse caput, o servidor deverá apresentar certificado de cursos de 

capacitação/atualização ou aperfeiçoamento, com correlação nas áreas da saúde, bem como em áreas que 

resulte em melhor desempenho das suas funções/atribuições, com carga horária de 40 horas, sendo permitida 

a soma dos cursos com carga horária inferior. 

I. Serão considerados para efeito da progressão por capacitação e tempo de serviço, os cursos concluídos a 

partir da última promoção por capacitação. 

§2º Não farão jus aos deslocamentos mencionados no caput deste artigo, os servidores que não estejam em 

efetivo exercício na Secretaria Municipal de Saúde, exceto os servidores que estiverem à disposição para 

mandato eletivo sindical, e demais afastamentos previstos em lei, considerados como efetivo exercício.  

 

SEÇÃO II - PROMOÇÃO PARA MUDANÇA DE CLASSE 

 

Art. 18 - A Promoção para mudança de classe, consiste no deslocamento do servidor da última referência da 

classe a que pertença para a inicial da classe subsequente, da mesma tabela salarial, considerando o interstício 

de 5% (cinco por cento) entre as classes, e ocorrerá 12 meses após o servidor alcançar a última referência da 

classe a que pertença, observados os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. 

I. Grupo Ocupacional Operacional: Cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização nas áreas de atuação da 

saúde ou em área de correlação com o cargo/função do servidor, com carga horária de 60 (sessenta) horas; 

II. Grupo Ocupacional Tático: Cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização nas áreas de atuação da saúde 

ou em área de correlação com o cargo/função do servidor, com carga horária de 80 (oitenta) horas; 

III. Grupo Ocupacional Estratégico: Cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização nas áreas de atuação da 

saúde ou em área de correlação com o cargo/função do servidor, com carga horária de 100 (cem) horas; 

Parágrafo Único – Serão considerados os cursos de atualização e aperfeiçoamento todos os cursos, encontros, 

congressos, seminários e afins, que promovam a melhoria intelectual do servidor, com carga horária mínima de 

20 (vinte) horas. 

 

CAPÍTULO VIII - DOS INCENTIVOS 

 



 
 
Art. 19 - Fica mantido nesta lei, o incentivo criado pela lei 9.265 de 11 de setembro de 2007 e alterações 

posteriores, (titulação acadêmica) com os valores constantes no Anexo 08  

§ 1º - Serão considerados apenas os títulos e/ou certificados relativos ao grau de educação formal que exceda 

ao exigido pelo cargo/função.  

§ 2º - O incentivo de titulação será incorporado aos vencimentos do cargo efetivo, bem como será considerado 

aos proventos por ocasião de aposentadoria, para fins de instituição de pensão, desde que o servidor o tenha 

percebido por um período igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses 

intercalados.  

§ 3º - Os cursos para fins de concessão do incentivo de titulação deverão ser reconhecidos pelo Ministério da 

Educação e/ou Secretaria Estadual de Educação.  

§ 4º - Para todos os efeitos, os títulos ou certificados obtidos só poderão ser apresentados uma única vez, 

prevalecendo sobre a titulação anterior a última adquirida.  

§ 5º - Os percentuais de incentivo de titulação previstos no Anexo 08 não são cumuláveis entre si.  

§ 6º - O disposto no caput e nos parágrafos anteriores não se aplica aos servidores do núcleo de práticas 

especializadas da saúde, do grupo estratégico, correspondente aos níveis de classificação D, já contemplados 

com a Gratificação de Titulação Acadêmica (GTA) prevista na Lei nº 7.555/94.  

§ 7º - Os profissionais de saúde ocupantes do cargo de assistente social, permanecem fazendo jus à Gratificação 

de Titulação Acadêmica (GTA), no mesmo percentual previsto na Lei nº 7.555/94, independentemente do local 

de lotação.   

§ 8º será criada uma comissão paritária, com perfil técnico, composta por 10 (Dez) membros, sendo 5(cinco) 

membros indicados pela gestão da SMS e 5 (Cinco) membros indicados pelas entidades sindicais representativas 

dos servidores do SMS, para avaliar e validar os cursos apresentados para efeito de concessão do Incentivo de 

Titulação Acadêmica.  

§ 9º A comissão de que se refere o §8º deste artigo, será instituída no prazo máximo de 90 (noventa) dias a 

partir da vigência desta Lei Complementar. 

Art. 20 – A concessão do incentivo de titulação acadêmica – ITA, será automaticamente concedido ao servidor, 

após validação do certificado pela comissão referida no § 8º do artigo anterior, e a repercussão financeira será 

retroativa a data da apresentação do certificado pelo servidor. 

Parágrafo único - Os servidores no estágio probatório farão jus ao incentivo de titulação, desde que respeitadas 

as condições dos incisos anteriores. 



 
 
Art. 21 - Sem prejuízo do que dispõe a legislação existente, os servidores do ambiente especialidade Saúde 

receberão, conforme o núcleo de atividade a que pertença, os seguintes incentivos:  

a) incentivo de preceptoria;  

b) incentivo de tutoria.  

 Parágrafo Único - Os incentivos de que trata o caput e alíneas acima serão calculados sobre o vencimento básico 

percebido pelo servidor. 

 Art. 22 - Fica criado, exclusivamente para os profissionais designados para exercerem as atividades de 

preceptoria e tutoria, um bônus de produção científica, pago anualmente conforme Anexo 09.  

 

 

SEÇÃO I  - DOS INCENTIVOS DE PRECEPTORIA E TUTORIA 

 

Art. 23 - Consoante as atividades de concessão/convenio com área de formação profissional, no ambiente 

especialidade Saúde, exclusivamente para os servidores do nível de classificação D, será criado o incentivo de 

preceptoria com o objetivo de estimular a atividade de acompanhamento de acadêmicos/estagiários. 

 § 1º - Os servidores que irão desenvolver a atividade de preceptoria serão oficializados pela secretaria municipal 

de saúde de Fortaleza.  

§ 3º - O incentivo a que se refere o caput deste artigo será pago, mensalmente, enquanto perdurar a atividade 

de preceptoria, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário básico do servidor. 

 Art. 24 - Fica criado o incentivo de tutoria para os servidores do nível de classificação D dos núcleos de atividades 

de práticas especializadas da saúde, com o objetivo de estimular a atividade de acompanhamento de 

acadêmicos e estagiários curriculares e extracurriculares.  

§ 1º - As designações dos profissionais que irão desenvolver a atividade de tutoria serão oficializadas pela 

secretaria municipal de saúde. 

 § 2º - O incentivo a que se refere o caput deste artigo será pago, mensalmente, enquanto perdurar a atividade 

de tutoria, no valor de 10% (dez por cento) do salário básico do servidor.  

Art. 25 - Todos os incentivos descritos nesta seção e o bônus previsto no art. 22 serão implementados, inclusive 

quanto aos efeitos financeiros, a partir de XX de 2022.  

Parágrafo Único - Os incentivos de preceptoria e tutoria, não serão incorporáveis aos proventos para fins de 

aposentadoria. 



 
 
 

CAPÍTULO IX - DA REMUNERAÇÃO 

Art. 26.  A composição da remuneração deste PCCS dar-se-á da seguinte forma: 

I –  vencimento básico; 

II –  incentivo de titulação; 

III  - incentivo de preceptoria; 

IV Incentivo de tutoria;  

V – Gratificação de plantão  

VI –  Gratificações de desempenho previstas em legislação específica do Município de Fortaleza; 

VII – Vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Municipais e demais legislações especificas, 

excetuando o Art. 118 do estatuto do servidor da Lei nº 6.794, de 27/12/1990 de que trata os anuênios.  

Art. 27.  O vencimento básico corresponde ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de 

classificação e na Classe a que pertence o servidor. 

Art. 28.  As tabelas salariais com os respectivos padrões de vencimento encontram-se definidas nos Anexos 04, 

05, 06, 07, 10 e 11 deste plano, sendo constante a diferença percentual entre uma referência e outra.  

Art. 29.  As vantagens pecuniárias são aquelas previstas no Estatuto do Servidor do Município (Lei n. 6.794/90 e 

suas alterações posteriores) e legislações específicas do Município de Fortaleza, e as dispostas no parágrafo 

único do art. 36 e no art. 38 da Lei Municipal n. 7.759, de 24 de julho de 1995, lei n. 7.335, de 17 de maio de 

1993; 7.555, de 29 de junho 1994; 6.921, de 12 de julho de 1991; e 9.070, de 27 de dezembro de 2005, e suas 

alterações posteriores e 9265 de 11 de setembro de 2007 

 

 

CAPÍTULO X  -DA TABELA SALARIAL HIERÁRQUICA 

 

Art. 30.  A tabela salarial constante nos anexos 04, 05, 06, 07, 10 e 11, dos cargos/funções definidas nesta Lei 

tem a seguinte composição: 

I- 6 (seis) classes com 4 (quatro) referencias cada  

 



 
 
Art. 31.  O nível de classificação é estruturado sob os requisitos de escolaridade, da seguinte forma: 

I –  Nível de Classificação A: Ensino Fundamental Completo; 

II –  Nível de Classificação B: Ensino Médio Completo; 

III –  Nível de Classificação C: Curso Técnico com registro profissional, quando a lei assim o exigir; 

IV –  Nível de Classificação D: Curso de graduação completa com registro profissional, quando a lei assim o 

exigir. 

Parágrafo único   O nível de classificação A da atual estrutura de cargos/funções do ambiente especialidade 

Saúde servirá somente como parâmetro de enquadramento dos servidores em exercício, não se fazendo mais 

requisito, a partir da data de publicação desta Lei, para ingresso de novos servidores. 

Art. 32.  A tabela salarial identifica e agrupa os servidores do mesmo grau de capacitação e aperfeiçoamento, 

inseridos em determinado nível de classificação. 

Parágrafo único  As tabelas salariais contem 6 (seis) classes e 4 (quatro) referencias cada. 

CAPÍTULO XI - DOS PROFISSIONAIS DO SAMU FORTALEZA 192 

 

Art. 33.  Ficam mantidas com as mesmas redações a Gratificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(GSAMU), e a GED variável, devida ao servidor do ambiente especialidade Saúde, lotado especificamente no 

Programa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) criado pela lei 9263 de 11 de setembro 

de 2007. 

Art. 34.  Os cargos de motorista socorrista criados pelas Leis Municipais n. 8.419/00 e 8.686/02 passam a integrar 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192), ficando para este plano no ambiente especialidade 

Saúde, no grupo ocupacional tático e nível de classificação C a partir da vigência desta lei. 

 

CAPÍTULO XII - DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

 

Art. 35.  As gratificações que integram exclusivamente a remuneração dos servidores lotados na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), criadas pela Lei Municipal n. 9.070, de 27 de dezembro de 2005 e 

alterações, visam garantir a atenção integral e melhorar as condições de saúde das pessoas, famílias 



 
 
e coletividades, serão corrigidas na mesma data base e pelo mesmo índice de reajuste geral 

concedido aos vencimentos básicos dos servidores do Município de Fortaleza.  

Parágrafo único.  Fica estendido para os profissionais técnicos de enfermagem, técnicos em saúde 

bucal e auxiliares de saúde bucal, que integram as equipes de saúde da família, as gratificações 

criadas pela Lei Municipal nº 9.070, de 27 de dezembro de 2005 os artigos 2º e 3º, e suas alterações 

posteriores. 

Art. 36. As gratificações que integram exclusivamente a remuneração dos servidores lotados na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), passam a ser fixadas da seguinte forma: 

§ 1º A Gratificação de Incentivo de Nível Superior (GINS-SF) fica fixada em 70% (setenta por cento) 

do vencimento básico, para os cargos de odontólogos e enfermeiros da ESF  

§ 2º A gratificação de Incentivo de Nível Médio (GINM-SF) fica fixada em 20% (vinte por cento) do 

vencimento básico para os profissionais técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e 

auxiliares de saúde bucal; 

§ 3º A Gratificação de Incentivo por Atividade em Área de Risco (GIAR-SF) fica fixada em 40% 

(quarenta por cento) do vencimento básico para os servidores lotados na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) nível superior e médio; 

§ 4º A Gratificação de Incentivo por Atividade em Regionais Distantes do Centro da Cidade (GIRE-SF) 

fica fixada em: 

I –  para os odontólogos e enfermeiros da ESF, lotados na Secretaria Regional II, no valor equivalente a uma 

gratificação de simbologia DAS 3; 

II –  para os odontólogos e enfermeiros da ESF, lotados nas Secretarias Regionais I, III, IV e VI, no valor 

equivalente a uma gratificação de simbologia DAS 1; 

III  – para os odontólogos e enfermeiros da ESF, lotados na Secretaria   Regional V, no valor equivalente a uma 

gratificação de simbologia DNS 3. 

IV – Para os profissionais técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e auxiliares de saúde bucal, 

lotados na Secretaria Regional II no valor de uma gratificação de simbologia DNI 3. 

V – Para os profissionais técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e auxiliares de saúde bucal, 

lotados na Secretaria Regional I, III, IV e VI no valor de uma gratificação de simbologia DNI 2. 



 
 

VI – Para os profissionais técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e auxiliares de saúde bucal, 

lotados na Secretaria Regional V no valor de uma gratificação de simbologia DNI 1. 

Art. 37. Fica assegurado aos servidores ocupantes dos cargos efetivos de Enfermeiro e de Cirurgião-Dentista, 

com jornada de 120 horas/mensais, que fizeram adesão à ESF perceberem as mesmas gratificações que 

integram a remuneração dos servidores de nível superior lotados na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Art. 38. As gratificações de que tratam as Lei 9.070, de 27 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 9.894, de 

04 de abril de 2012 percebidas pelos os servidores lotados na Estratégia Saúde da Família (ESF) nível superior e 

médio serão incorporadas aos vencimentos do cargo efetivo, bem como será considerado para fins de 

instituição de aposentadoria e pensão, desde que o servidor o tenha percebido por um período igual ou superior 

a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses intercalados. 

 

CAPÍTULO XIII - DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 39.  O enquadramento do servidor neste PCCS dar-se-á no grupo ocupacional, no nível de classificação e no 

padrão de vencimento correspondente à sua situação funcional quando da vigência desta Lei, considerando 

ainda o tempo de serviço no Município de Fortaleza. 

Parágrafo único   para efeito da contagem de tempo de serviço de que trata o caput deste artigo, serão 

arredondadas para 1 (um) ano as frações de tempo iguais ou superiores a 6 (seis) meses. 

Art. 40.  O período para a apuração do tempo de serviço para o enquadramento neste PCCS será considerado 

da data de admissão do servidor no Serviço Público do Município de Fortaleza até XX de 2022. 

Art. 41.  O servidor que não possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo/função, e já estiver, na data 

da vigência desta Lei, enquadrado em cargo/função correlata, fica dispensado do pré-requisito de escolaridade. 

Art. 42.  O enquadramento de que trata esta Lei será realizado fase UNICA 

Art. 43. O enquadramento do servidor neste PCCS dar-se-á no núcleo de atividades, grupo ocupacional, na 

referência salarial, na classe e no cargo/função correspondente a sua situação funcional quando da vigência 

dessa lei complementar, considerando seu tempo de serviço conforme tabela abaixo.  

Tabela de enquadramento 

Tempo de serviço Referência Classe 

1 ano 1  



 
 

2 anos 2  

I 

 

3 anos 3 

4 anos 4 

5 anos 1  

II 6 anos 2 

7 anos 3 

8 anos 4 

9 anos 1  

III 10 a 12 anos 2 

13 a 14 anos 3 

15 a 16 anos 4 

17 a 18 anos 1  

IV 19 a 20 anos 2 

21 a 22 anos 3 

23 a 24 anos 4 

25 a 26 anos 1  

V 27 a 28 anos 2 

29 a 30 anos 3 

31 anos 4 

32 anos 1  

VI 33 anos 2 

34 anos 3 

A partir de 35 anos 4 

 

§ 1º - Para efeito da contagem de tempo de serviço que trata o caput deste artigo serão arredondadas para 1 

(um) ano as frações de tempo iguais ou superiores a 6 (seis) meses.  

Art. 44. O período para a apuração do tempo de serviço para o enquadramento no PCCS será considerado da 

data de admissão do servidor no Serviço Público do Município de Fortaleza até XX de XXX de 2022.  



 
 
Art. 45. Para os efeitos desta Lei, considera-se efetivo exercício o tempo de permanência do servidor sem 

afastamento do cargo/função, salvo os casos previstos no art. 45 da Lei nº 6.794/90, bem como para exercer 

mandatos eletivos, em entidades de representação sindical e as demais exceções previstas em lei. 

Art. 46. O servidor que não possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo/função, e já estiver, na data 

da vigência desta Lei, enquadrado em cargo/função correlata, fica dispensado do pré-requisito de escolaridade.  

Art. 47. Para todos os servidores, o enquadramento de que trata esta lei será realizado em fase única, em 2022, 

não ultrapassando 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 

Parágrafo Único – Para efeito de promoção/progressão, após o enquadramento, o servidor poderá informar via 

protocolo a existência de certificados obtidos em cursos de capacitação profissional, devidamente reconhecidos 

e/ou credenciados pelo município de Fortaleza e ainda cursos oferecidos diretamente pelo município e SMS.  

Art. 48. Na hipótese de quaisquer dos enquadramentos resultarem ao servidor posicionamento em padrão de 

vencimento de valor pecuniário inferior ao percebido no mês de XX de 2022, por não haver referências e classes 

nas matrizes apresentadas nesta lei, será garantido o justo enquadramento com salário básico dentro dos 

padrões proposto nesta lei, e será garantido seu desenvolvimento seguindo as diretrizes nos artigos 15 e 17 

desta lei. 

Art. 49. Para o servidor que for enquadrado na última referência da tabela salarial, e que ainda tenha tempo 

para ascender na carreira, fica assegurado o pagamento dos percentuais correspondentes nas tabelas salariais, 

para promoção/progressão, desde que cumprido os requisitos descritos nesta lei complementar. 

Art. 50. As categorias que possuem piso salarial por lei própria, quando o valor do piso for superior a inicial da 

tabela salarial do seu nível de classificação, será feito o enquadramento considerando o valor do piso estipulado 

pela lei, na referência igual ou superior ao valor do piso e em seguida contado o tempo de serviço. 

Parágrafo Único: As categorias que forem asseguradas por piso salarial, após a vigência desta lei, fica garantido 

o reenquadramento de forma automática no mês subsequente da publicação da lei que determinar o piso da 

categoria 

CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 



 
 
Art. 51. Fica estendido a gratificação de plantão de que trata a lei 6.921, de 12 de julho de 1991 e suas alterações 

posteriores, para os servidores dos níveis de classificação A, B e C, que cumprem suas jornadas de trabalho em 

regime de plantão 

Art. 52. O servidor que se julgar prejudicado quando do seu enquadramento neste PCCS poderá requerer 

reavaliação junto à comissão de acompanhamento do PCCS da SMS, a qualquer tempo, ficando a SMS obrigada 

a tomar as devidas providências de imediato. 

§1. Os servidores que percebam vantagens pecuniárias a título de complemento judicial e venham a perdê-las, 

será de imediato avaliado seu enquadramento para correção de possíveis prejuízos financeiros, tudo de forma 

automática. 

Art. 53. Os servidores que estiverem no exercício do cargo de atendente de serviço de saúde, que já concluíram 

o curso de auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório de análise clínica ou auxiliar de radiologia, serão 

enquadrados especialmente na tabela salarial disposta no Anexo 10. 

§ 1º - Respeitado o princípio constitucional da não transformação de cargos, o servidor permanecerá no cargo 

atualmente ocupado, sendo o referido enquadramento apenas um ajuste financeiro concedido em razão da 

melhoria de sua qualificação profissional.  

§ 2º - Garante-se ao servidor enquadrado na conformidade do que dispõe este artigo e seus parágrafos o direito 

de percepção do Incentivo de Titulação Acadêmica (ITA) do nível de classificação B. 

§ 3º - Asseguram-se aos servidores abrangidos por este artigo todos os direitos constantes deste plano, bem 

como os futuros reajustes vencimentais e os demais benefícios que porventura venham a ser instituídos em 

decorrência da modificação deste plano e que digam respeito ao cargo ocupado pelo servidor. 

§ 4º - A tabela salarial do Anexo 10 somente se aplica aos servidores nela   especialmente enquadrados e deverá 

ser extinta quando os cargos ocupados pelos referidos servidores vagarem  

Art. 54. Os servidores que estiverem no exercício do cargo de auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório 

de análise clínica ou auxiliar de radiologia, e já tiverem concluído ou vierem a concluir em até 24 meses da 

publicação desta lei complementar, os cursos de técnico em enfermagem, de técnico em laboratório de análise 

clínica ou de técnico de radiologia, serão enquadrados na tabela salarial anexo 11 

§ 1º - Respeitado o princípio constitucional da não transformação de cargos, o servidor permanecerá no cargo 

atualmente ocupado, sendo o referido enquadramento apenas um ajuste financeiro concedido em razão da 

melhoria de sua qualificação profissional.  



 
 
§ 2º - Garante-se ao servidor enquadrado na conformidade do que dispõe este artigo e seus parágrafos o direito 

de percepção do Incentivo de Titulação Acadêmica (ITA) do nível de classificação C. 

§ 3º - Asseguram-se aos servidores abrangidos por este artigo todos os direitos constantes deste plano, bem 

como os futuros reajustes vencimentais e os demais benefícios que porventura venham a ser instituídos em 

decorrência da modificação deste plano e que digam respeito ao cargo ocupado pelo servidor. 

§ 4º - A tabela salarial do Anexo 11 somente se aplica aos servidores nela   especialmente enquadrados e deverá 

ser extinta quando os cargos ocupados pelos referidos servidores vagarem  

Art. 55. Fica assegurado àqueles que não optarem pelo enquadramento neste PCCS, o reajuste de seus 

vencimentos nos mesmos percentuais e data em que se verificar o reajuste geral dos servidores municipais de 

Fortaleza.  

Art. 56. Os servidores dos níveis de classificação A, B, C e D, que cumprirem suas jornadas de trabalho em escalas 

de regime de plantão, farão jus à gratificação de plantão de que trata a lei 6.921, de 12 de julho de 1991 e suas 

alterações posteriores. 

§1º- O percentual da gratificação de plantão de que trata o caput deste artigo, será acrescido de 1% para cada 

ano que exceder dos 15 (quinze) anos de serviço em regime de plantão, limitado ao percentual de 100%. 

 

§ 2° - Para efeito de contagem de tempo de serviço em regime de plantão de que trata o parágrafo anterior, 

será contado da data de admissão do servidor nesse regime de trabalho. 

Art. 57. Ficam asseguradas aos servidores ocupantes do nível de classificação estratégico (nível superior), a 

percepção da gratificação instituída pelo artigo 2º da Lei 7.555 de 1994. 

Art. 58.  A alínea “b” do artigo 2º da lei 7.555 de 1994 passará a vigorar com a seguinte redação: 

(...) b. Residência médica, residência multiprofissional e em área profissional da saúde - 60% de gratificação. 

Art. 59. Servidores que alcançarem a última referência da classe VI, que não tenham implementado os requisitos 

para aposentadoria, fica assegurado o pagamento dos percentuais correspondentes nas tabelas salariais, sendo 

3% para progressão por capacitação e tempo de serviço, e 5% para promoção para mudança de classe, desde 

que cumprido os requisitos descritos nesta lei complementar. 

Art. 60.  Servidores que alcançarem a última referência da classe VI, e tenham implementado os requisitos para 

aposentadoria e optarem por continuar em atividade, fica assegurado o pagamento dos percentuais 

correspondentes nas tabelas salariais, sendo 3% para progressão por capacitação e tempo de serviço, e 5% para 

promoção para mudança de classe, desde que cumprido os requisitos descritos nesta lei complementar 



 
 
Art. 61. Os servidores contemplados pelo artigo 75 da Lei Nº 6.794 de 1990, poderão optar pela conversão em 

pecúnia, da referida licença prêmio, devendo para esse fim, expressar seu desejo por escrito, junto ao RH da 

SMS, a qual será paga sem prejuízos da sua remuneração mensal. 

Art. 62. Aos aposentados e pensionistas do ambiente especialidade Saúde serão asseguradas, quando já lhes 

forem atribuídas, as seguintes vantagens decorrentes da aplicação desta Lei:  

I - Nova classificação do vencimento básico na tabela salarial, para fins de enquadramento;  

II - Todas as vantagens financeiras incidentes sobre o novo vencimento básico.  

Art. 63. Será criada uma comissão setorial, paritária, na SMS, com perfil técnico, com representantes da 

administração pública e das entidades sindicais representativas com atuação junto aos servidores da SMS, 

definida em decreto, que coordenará e encaminhará os resultados da promoção, progressão, titulação, 

preceptoria e tutoria para a Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão do Município de Fortaleza, a quem 

cabe a implantação.  

Parágrafo Único - A comissão setorial referida no caput deste artigo, funcionalmente subordinada à Secretaria 

de Planejamento Orçamento e Gestão do Município Fortaleza, será renovada ou revalidada a cada 4 (quatro) 

anos e seus membros não serão remunerados. Caso o membro da comissão esteja em atividade laboral, será 

liberado do seu turno para participação das reuniões sem prejuízos em sua remuneração.  

Art. 64. Os servidores ocupantes do cargo de assistente social, pertencente ao quadro da SDHS, e que estejam 

à disposição da SMS, poderão, de forma opcional, solicitar transferência em definitivo para a SMS 

Art. 65. Os servidores ocupantes do cargo de assistente social, do quadro da SDHDS, serão regidos por esse 

PCCS, e terão as gratificações destinadas a atenção básica, estando lotados em local equivalente a rede primaria, 

e terão direito as gratificações da rede secundaria, quando estiverem em local equivalente rede secundária, 

ficando a dotação orçamentária por conta da SDHDS, podendo ser suplementadas pelo Município de Fortaleza 

em caso de insuficiência 

Art. 66. Esta lei será revisada dentro de um prazo máximo de 5 (cinco) anos 

Art. 67. Salvo as exceções prevista no corpo deste PCCS, as despesas decorrentes da implantação deste plano 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da SMS, podendo ser suplementadas pelo Município de 

Fortaleza em caso de insuficiência 



 
 
Art. 68. À exceção das situações previstas no corpo do presente Plano de Cargos, Carreiras e Salários, esta Lei 

entra em vigor, inclusive quanto aos efeitos financeiros e administrativos, em 1º de XXX de 2022, ficando 

revogadas as disposições em contrário.  

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em XX de XXX de 2022. 

José Sarto Nogueira - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

 



 
GRUPO OCUPACIONAL: 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: ASSISTENTE 
SOCIAL 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 
Serviço Social e Registro 

Profissional 

CBO: 
2516-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Intervir nas diversas expressões da questão social, identificando os determinantes sociais, econômicos 
e culturais que impactam no processo saúde e doença dos (as) usuários (as) do SUS, na perspectiva da 
ampliação e da defesa dos direitos sociais. 
 

3 - ATRIBUIÇÕES: 
• Prestar orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais, no 

sentido de democratizar as informações e promover o acesso aos bens e serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, os quais irão repercutir nas condições de vida e de saúde dos (as) usuários 
(as) do SUS;  

• Analisar o contexto social, econômico e familiar dos (as) usuários (as) com o objetivo de subsidiar as 
estratégias de intervenção profissional e os devidos encaminhamentos e articulações; 

• Elaborar estudos sociais, relatórios, laudos e pareceres em matéria de Serviço Social, com a finalidade 
de possibilitar o acesso e a ampliação de direitos dos (as) usuários (as) do SUS; 

• Realizar articulação com o sistema de garantia de direitos e as diversas políticas públicas, de acordo 
com as demandas apresentadas pelos (as) usuários (as) em situação de vulnerabilidade e risco social e 
pessoal; 

• Intervir junto ao (a) usuário (a) em situação de violação de direitos e vivência de violência a fim de 
realizar os encaminhamentos cabíveis, respeitando sua autonomia; 

• Promover ações socieoeducativas (coletivas e individuais) junto aos (as) trabalhadores (as) da saúde e 
a populaçao usuária do SUS, na perspectiva de contribuir no processo de promoção, proteção, 
prevenção e recuperação da saúde; 

• Proporcionar ações de mobilização, participação e controle social, incentivando o respeito à 
diversidade, o envolvimento dos grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças no 
âmbito institucional e do SUS; 

• Integrar os espaços de planejamento e gestão, objetivando contribuir com a organização e a qualidade 
dos serviços prestados na esfera institucional e do SUS; 



• Participar na organização, coordenação e realização das ações de qualificação e formação profissional, 
pesquisa e produção científica, com vistas a fortalecer a educação permanente em saúde, o 
aprimoramento intelectual, e produzir conhecimento no âmbito do SUS; 

• Compor equipes multiprofissonais, comissões interdisciplinares, grupos de trabalho e comitês no 
espaço institucional e do SUS; 

• Participar do processo de gestão de alta hospitalar, numa perspectiva de garantia da Alta Social, 
enquanto instrumento de proteção e atenção integral aos usuários dos SUS e ampliação da cidadania 
com o apoio e suporte da equipe multidisciplinar e das redes de serviços públicos e comunitários. 

• Participar ativamente dos estágios supervisionados e dos programas de residências multiprofissionais, 
desenvolvendo ações de preceptoria, coordenação, assessoria ou tutoria, contribuindo para 
qualificação profissional da equipe multidisciplinar de saúde e dos (as) assistentes sociais, em 
particular; 

• Exercer outras atividades correlatas, em consonância com o Código de Ética Profissional (1993), a Lei 
de Regulamentação da Profissão de Assistente Social (Lei 8.662/ 1993), os preceitos da Reforma 
Sanitária e a Política de Humanização do SUS. 

•  
 

GRUPO OCUPACIONAL: 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: CIRURGIÃO-
DENTISTA 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 
Odontologia e Registro 

Profissional 

CBO: 
2232-
08 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover, recuperar a sa- úde bucal em geral e perícias odonto-legais  
3 - ATRIBUIÇÕES: 

 
• realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemio- lógico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal;  
• realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 
• realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e prote- ção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a to- das as 



famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; 
• encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros ní- veis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acom- panhamento do usuário e o segmento do tratamento; 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 de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multi- disciplinar. 
• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; 
realizarsupervisãotécnicadoTHDeACD;e 
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o ade- quado funcionamento da USF 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATEGICO 
ANO ELABORAÇÃO 

2022 
 

1 - CARGO: MOTORISTA 
CIRURGIÃO-DENTISTA DO PSF 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 
Odontologia e Registro 

Profissional - Conhecimento 
Específico do Programa Saúde da 

Família 

CBO: 
2232-
08 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e regiões buco maxi-facial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover, recuperar a saúde bucal em geral e perícias odonto-legais 
3 - ATRIBUIÇÕES: 

• Executar as atribuições previstas na Lei Complementar n. 0022, de 13 de julho de 2006; 
• Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; 
• Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB/SUS96 e na Norma Operacional 
Básica da Assistência à Saúde (NOAS); 
• Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; 
• Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando seu acompanhamento; 
• Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 
• Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
• Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 
• Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 



• Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupos específicos, 
de acordo com planejamento local; 
• Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; 
• Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
• Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal; 
• Subsidiar e elaboração e viabilização de políticas de saúde pública; 
• Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos do setor de 
saúde; 
• Realizar exame bucal e dentário; 
• Elaborar diagnóstico e determinar o tratamento adequado; 
• Elaborar laudos técnicos, fazer pesquisas e estudos, emitir pareceres, dar atestados; 
• Fazer profilaxia buco-dentária; 
• Realizar estudos e programas de prevenção à cárie; 
• Participar de equipes multidisciplinares, orientando e treinando o pessoal auxiliar, desenvolvendo 
programas de saúde, visando a contribuir para 
a melhoria da saúde da população; 
• Registrar no prontuário a consulta e atendimento prestado ao indivíduo; 
• Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; 
• Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando seu acompanhamento; 
• Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 
• Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 
• Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupos específicos, 
de acordo com planejamento local; 
• Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; 
• Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
• Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal; 
• Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário e o seguimento do tratamento; 
• 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 Saúde da Família, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar; 
• Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; 
• Realizar supervisão técnica do THD e ACD; 
• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 
• Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal; 
• Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 
• Realizar a atenção integral em saúde bucal (proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade; 
• Executar outras tarefas correlatas 

 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: CARGO: 
ENFERMEIRO 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 
Enfermagem e Registro 

Profissional 

CBO: 
2235-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Organizar, coordenar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de 
rotina e /ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva  
3 - ATRIBUIÇÕES: 

 
• Elaborar e executar programas de educação e saúde, visando à melhoria da saúde do indivíduo e da 

família; 
• Participar, juntamente com a equipe de saúde, do planejamento, execução e avaliação dos programas 

de saúde a serem desenvolvidos; 



• Supervisionar o trabalho dos técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem; 
• Auxiliar e instrumentar pequenas cirurgias; 

     Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem, observando e realizando reuniões 
de orientação e avaliação, para manter os                padrões desejáveis de assistência em enfermagem 
• Prestar assessoria, consultoria, auditoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos 

técnicos e científicos de enfermagem e/ou saúde; 
• Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, como aqueles diretos a pacientes 

graves, com risco de vida, e /ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões imediatas; 
• Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e ações de prevenção e 

controle sistemático hospitalar, para diminuição dos agravos à saúde; 
• Participar da investigação epidemiológica em todas as fases para adoção de medidas de prevenção e 

controle das doenças transmissíveis em geral; 
• Fazer registros e /ou outros, em prontuários e fichas em geral, para controle da evolução do caso e 

possibilitar o acompanhamento de medidas terapêuticas aplicadas;    
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: CARGO: 
ENFERMEIRO DA SAÚDE DA 
FAMILÍA  

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 
Enfermagem e Registro 

Profissional 

CBO: 
2235-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Organizar, coordenar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de 
rotina e /ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva  
3 - ATRIBUIÇÕES: 

 
•  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 normativas 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 e técnicos em Enfermagem, 

ASB e TSB;  
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: FARMACÊUTICO  1.1 - NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO D 
1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 

Curso de Graduação em 
Farmácia e Registro 

Profissional 

CBO: 
2234-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar tarefas relacionadas com a composição de medicamentos, análises bromatológicas, 
toxicológicas e clínicas e efetuar fiscalização nas farmácias, laboratórios, postos e distribuidores de 
medicamentos. 

1 - ATRIBUIÇÕES: 
• Supervisionar e orientar exames no campo de Hematologia, Bioquímica, Imunologia, Microbiologia, 

Toxicologia, Citologia, Hemoterapia, entre outros, empregando técnicas e equipamentos 
apropriados; 

• Interpretar, analisar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnósticos clínicos de áreas 
específicas a sua atuação; 

• Verificar sistematicamente os equipamentos a serem utilizados nas análises ajustando-os e 
calibrando-os quando necessário, a fim de garantir o funcionamento e a qualidade dos resultados; 

• Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; 
• Efetuar os registros necessários para o controle dos exames realizados; 
• Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios para implantação, desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
• Participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes a sua área de atuação; 
• Validar métodos de análises, produtos, processos e equipamentos. 



• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal auxiliar, realizando 
treinamento em serviço ou ministrando aulas e palestras contribuindo com o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

• Prestar as orientações necessárias ao paciente em relação as fases dos exames clínico laboratorial, 
quando solicitadas; 

• Manter os reagentes e insumos utilizados na realização dos exames em condições adequadas de 
conservação e validade, conforme o fabricante; 

• Garantir que o Laboratório e/ou Posto de Coleta tenha boas condições de higiene e segurança; 
• Manter e fazer cumprir o sigilo profissional; 
• Realizar análise clínicas de exsudatos e transudatos humanos, sangue, fezes, urina, líquor e outros, 

valendo-se de diversas técnicas específicas; 
• Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos; 
• Fazer análise da água, como pesquisa de microorganismos e determinações de elementos químicos, 

valendo-se de técnicas específicas; 
• Confeccionar POP´s (Programa Operacional Padrão) para todos os setores do Laboratório com 

normas e técnicas a serem seguidas para as boas práticas operacionais; 
• Realizar Controle de Qualidade Interno e Externo visando a emissão de laudos de qualidade pela 

confiabilidade dos resultados dos equipamentos e assegurando o cumprimento das RDC’s que 
regem o Laboratório;  

• Trabalhar segundo normas técnicas de biosegurança, higiene e preservação ambiental; 
• Realizar, analisar e liberar, com seus respectivos laudos, testes rápidos e sorológicos, como 

HIV e Hepatites, testes Hormonais e testes de Biologia Molecular, entre eles o de Covid 19. 
• Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional  

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: FARMACÊUTICO 
HOSPITALAR 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 

Farmácia e Registro 
Profissional 

CBO: 
2234-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar tarefas relacionadas com a composição de medicamentos, análises bromatológicas, 
toxicológicas e clínicas e efetuar fiscalização nas farmácias, laboratórios, postos e distribuidores de 



medicamentos. 
 
2 - ATRIBUIÇÕES: 

Gestão Clínica: 
• Conciliação medicamentosa da admissão do paciente: Entrevista/anamnese farmacêutica, 

verificação de medicamentos/receitas trazidos pelo paciente (manuseando o medicamentos trazido 
pelo paciente para verificar a qualidade do produto); 

• Revisão Clínica da Farmacoterapia: avaliação da adequação do plano farmacoterapêutico, através 
da entrevista/anamnese farmacêutica, verificação de prontuário e demais registros clínicos; 

• Monitorização de Reação Adversa: avaliação da causalidade/temporalidade de uma suspeita de 
efeito adverso a medicamento, através da entrevista/anamnese farmacêutica, verificação de 
prontuário e demais registros clínicos 

• Conciliação medicamentosa/orientação na alta do paciente: Entrevista/anamnese farmacêutica, 
verificação de medicamentos/receitas trazidos pelo paciente (manuseando o medicamentos trazido 
pelo paciente para verificar a qualidade do produto); 

• Dispensação de medicamento na alta do paciente: entrega e orientação ao paciente sobre o uso 
correto do medicamento (Rifampicina para osteomielite) 

• Análise técnica da prescrição: análise da prescrição quanto as características técnicas e legais. 
Gestão Logística: 

• Gestão de estoque: programação, aquisição, armazenamento, controle e distribuição de 
medicamentos e materiais/correlatos. 

• Gestão de pessoas: gestão operacional dos auxiliares de farmácia, estagiários e residentes. 
 

GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: FISIOTERAPEUTA 1.1 - NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO D 
1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 

Curso de Graduação em 
Fisioterapia e Registro 

Profissional 

CBO: 
2236-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Executar métodos e técnicas fisioterapêuticas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade física do paciente. Prestar assistência a pacientes visando a prevenção, habilitação e 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia; realizar avaliação e 



diagnósticos específicos; analisar condições gerais dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

3 - ATRIBUIÇÕES: 
• Realizar avaliação física e cinesiofuncional do sistema cardiorrespiratório e neuro-músculo-

esquelético dos pacientes internados; 
• Solicitar e realizar exames especificos, interconsultas e encaminhamentos, registrando-os em 

prontuário; 
• Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação 

e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; 
• Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial do paciente;  
• Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética; 
• Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais, exames complementares 

como espirometria e outras provas de função pulmonar, eletromiografia de superfície, entre outros; 
• Aplicar métodos, técnicas e recursos para expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento 

muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório; 
• Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-terapêuticos, 

termoterapêutico, crioterapêutico, hidroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico; 
• Monitorar e ajustar parâmetros cardiorrespiratórios e ventilatórios do paciente, gerenciando a 

ventilação espontânea, bem como indicar e gerenciar o uso da ventilação mecãnica invasiva e não 
invasiva, participando do processo de desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; 

• Determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico;  
• Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva;  
• Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar;   
• Realizar posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, além de planejar e 

executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos 
clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade do paciente crítico ou potencialmente 
crítico; 

• Desenvolver e acessorar em programas de educação permanente, formação profissional, 
preceptoria, educação em saúde, prevenção, promoção e qualidade de vida, além de participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas dentro da unidade hospitalar; 

• Gerenciar serviços de saúde, orientando e supervisionando recursos humanos, bem como exercer 
atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização 
e participação em eventos científicos. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 



GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: 
FONOAUDIÓLOGO 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 

Fonoaudiologia e Registro 
Profissional 

CBO: 
2238-
10 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Avaliar e diagnosticar, orientar, realizar terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e 
aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiólogicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na 
função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema 
miofuncional orofacial e cervical e na deglutição. Exercer também atividades de ensino, pesquisa e 
administrativas 
3 - ATRIBUIÇÕES: 
• Realizar triagem, avaliação, diagnóstico, prognóstico, terapia, gerenciamento, encaminhamento e 

orientações dos aspectos da comunicação, deglutição, equilíbrio e outros procedimentos de 
competência do fonoaudiólogo, de acordo com a doença-base do paciente no âmbito hospitalar; 

• Avaliar a biomecânica da deglutição; 
• Definir o diagnóstico fonoaudiológico da fisiopatologia da deglutição; 

• Solicitar avaliações e exames complementares quando necessário; 

•  Estabelecer plano terapêutico, para tratamento das desordens da deglutição/disfagia orofaríngea; 

• Realizar prescrição quanto à segurança da deglutição e à consistência de dieta por via oral; 

• Prescrever espessante para adequação das consistências do alimento; 

• Determinar o volume da dieta por via oral para treino da deglutição; 

• Realizar habilitação da deglutição e reabilitação da disfagia orofaríngea; 

•  Documentar a evolução em prontuário e determinar critérios para a alta fonoaudiológica; 

• Orientar equipe multidisciplinar para identificação do risco da disfagia; 

•  Realizar aspiração das vias aéreas; manejo de traqueostomia (higienização – orientação à equipe e 
aos cuidadores sobre higienização de cânula; manipulação do cuff e adaptação de válvulas 
fonatórias e de deglutição, além de ser inserido nas adaptações de próteses traqueoesofágicas; 



manejo de traqueostomias com ou sem fenestras de acordo com a necessidade/indicação de 
decanulação); 

• Elaborar programas e ações de educação continuada para equipe multidisciplinar, cuidadores, 
familiares e clientes; 

•  Conhecer equipamentos utilizados no ambiente hospitalar; 

• Avaliar os parâmetros respiratórios fisiológicos como freqüência respiratória, frequência cardíaca, 
ausculta cervical dos ruídos da deglutição e saturação de oxigênio, devido ao risco de complicações 
pulmonares ocasionadas pela disfagia orofaríngea; 

• Usar tecnologias e recursos terapêuticos no tratamento das desordens da deglutição/disfagia 
orofaríngea, tais como: indicação e adaptação de válvulas unidirecionais de deglutição e fala com e 
sem ventilação mecânica; realização e interpretação de eletromiografia de superfície; realização de 
estimulação elétrica transcutânea; aplicação de bandagem elástica, entre outros recursos 
coadjuvantes; 

• participar da equipe para a decisão da indicação e da retirada de vias alternativas de alimentação, 
quando classificado o risco de aspiração laringotraqueal; 

• Atuar como perito ou auditor em situações que envolvam o processo de avaliação e reabilitação da 
disfagia orofaríngea 

• Realizar videofluoroscopias da deglutição e acompanhamento e realização da parte funcional na 
nasofibrolaringoscopia da deglutição/voz; 

•  Integrar a Telefonoaudiologia ao ambiente hospitalar; 
•  Construir e aplicar protocolos clínicos e indicadores de qualidade; 
• Aplicar os princípios de biossegurança no ambiente hospitalar; 
• Participar de equipes multidisciplinares, esclarecendo aspectos fonoaudiológicos pertinentes às 

demandas fonoaudiológicas hospitalares; 
• Prestar assistência técnica para emissão de parecer sobre assuntos de competência do 

fonoaudiólogo; 
• Realizar e divulgar pesquisas científicas que contribuam para o crescimento da Fonoaudiologia 

Hospitalar para a consolidação da atuação fonoaudiológica nesse campo; 
• Participar da formação de profissionais na área hospitalar; 
• Desenvolver atividades de formação continuada para outros profissionais; 



• Articular com os dispositivos de saúde dos diferentes níveis de atenção à saúde, entendendo que a 
atuação hospitalar está inserida em uma rede cuja continuidade depende do trabalho conjunto com 
os demais elementos que compõem a rede de atenção à saúde. 

• Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames da linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 

• Utilizar recursos terapêuticos com o objetivo de habilitar e reabilitar, prevenir agravos e minimizar 
riscos relacionados a eles em todas as áreas de competência da Fonoaudiologia.  

• Promover a reabilitação de problemas da voz,  
• Participar de programas, a fim de detectar, prevenir e o rebaixamento da audição,  
• Preparar informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para 

elaboração de ordens de serviços, pareceres e outros;  
•  Trabalhar as afasias causadas pelas seqüelas de AVC e TCE;  
• Trabalhar as disfagias orofaríngeas,  
• Orientar a família como tratar o seu doente em casa, principalmente, os seqüelados permanentes; 
•  Executar outras tarefas correlatas.  

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: NUTRICIONISTA 1.1 - NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO D 
1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 

Curso de Graduação em 
Nutrição e Registro Profissional 

CBO: 
2237-
10 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas relativos à educação alimentar, nutrição 
dietética para indivíduos ou à coletividade. 

 
3 - ATRIBUIÇÕES: 
• Realizar a avaliação do estado nutricional do paciente, utilizando indicadores nutricionais subjetivos, 

com base em protocolo pré-estabelecido, de forma a identificar o risco ou a deficiência nutricional. 
• Elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição médica. 
• Formular a NE estabelecendo a sua composição qualitativa e quantitativa, seu fracionamento 

segundo horários e formas de apresentação. 
• Acompanhar a evolução nutricional do paciente em TNE, independente da via de administração, até 

alta nutricional estabelecida pela EMTN. 



• Adequar a prescrição dietética, em consenso com o médico, com base na evolução nutricional e 
tolerância digestiva apresentadas pelo paciente. 

• Garantir o registro claro e preciso de todas as informações relacionadas à evolução nutricional do 
paciente. 

• Orientar o paciente, a família ou responsável legal, quanto à preparação e à utilização da NE prescrita 
para o período após a alta hospitalar. 

• Utilizar técnicas pré-estabelecidas de preparação da NE que assegurem a manutenção das 
características organolépticas e a garantia microbiológica e bromatológica dentro de padrões 
recomendados na BPPNE (anexo II). 

• Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, os insumos necessários ao preparo da 
NE, bem como a NE industrializada. 

• Qualificar fornecedores e assegurar que a entrega dos insumos e NE industrializada seja 
acompanhada do certificado de análise emitido pelo fabricante. 

• Assegurar que os rótulos da NE apresentem, de maneira clara e precisa, todos os diretrizes exigidos 
no item 4.5.4 - Rotulagem e Embalagem da BPPNE (Anexo II). 

• Assegurar a correta amostragem da NE preparada para análise microbiológica, segundo as BPPNE. 
• Atender os requisitos técnicos na manipulação da NE. 
• Participar de estudos para o desenvolvimento de novas formulações de NE. 
• Organizar e operacionalizar as áreas e atividades de preparação. 
• Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação 

continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores, bem como para todos os profissionais 
envolvidos na preparação da NE. 

• Fazer o registro, que pode ser informatizado, onde conste, no mínimo: 
• Data e hora de manipulação da NE; 
• Nome completo e registro do paciente; 
• Número sequencial da manipulação; 
• Número de doses manipuladas por prescrição; 
• Identificação (nome e registro) do médico e do manipulador; 
• Prazo de validade da NE 
• Desenvolver e atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos relativos aos aspectos 

operacionais da preparação da NE. 
• Supervisionar e promover auto-inspeção nas rotinas operacionais da preparação da NE. 

 
 



GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO:  
PSICÓLOGO 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 

Psicologia e Registro 
Profissional 

CBO: 
2515-
30 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Coordenar, orientar e executar tarefas especializadas, referentes ao estudo do comportamento 
humano e a dinâmica da personalidade com vistas a realizar intervenções diante das intercorrências 
psíquicas, visando à promoção e/ou recuperação da saúde física e mental dos usuários, quais sejam: 
pacientes, família e/ou acompanhante e servidores. 

 
3 - ATRIBUIÇÕES: 

 
• Acompanhar o paciente ao longo de internação, conforme sua demanda, facilitando o processo de 

elaboração psíquica acerca do adoecimento e tratamento.  
• Proporcionar atendimento ao familiar e/ou acompanhante. 
• Realizar interconsultas com diferentes especialidades. 
• Facilitar a comunicação entre pacientes, familiares e equipe de saúde. 
• Realizar atendimento psicológico pré e pós-operatório.  
• Intervir em situações de luto e de morte. 
• Verificar a  compreensão do paciente e família acerca do adoecimento desencadeador da internação 

e comorbidades (nível de entendimento das informações médicas, clareza do diagnóstico, 
tratamento e prognóstico). 

• Identificar transtornos psiquiátricos prévios, situações de perdas e outros fatores emocionais que 
possam interferir no contexto de internação do paciente. 

• Verificar recursos de enfrentamento e possíveis dificuldades emocionais na vivência da internação 
ou relacionados à doença. 

• Elaborar laudos, relatórios e pareceres técnicos.  
• Registrar informações em prontuários e formulários específicos. 
• Realizar busca ativa dos pacientes com Tentativa de suicídio. 
• Preencher a ficha de notificação individual para registro no SINAN, em casos de violência 

autoprovocada. 



• Fazer contato com instituições da rede de saúde que realizam tratamento psicológico para 
encaminhar os pacientes que precisam deste serviço após a alta hospitalar. 

• Supervisionar estagiários e residentes. 
• Realização e acompanhamento de ações vinculadas ao Núcleo de Gestão de Pessoas.  

 
RUPO OCUPACIONAL 

ESTRATÉGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 
Terapia Ocu pacional e 
Registro Profissional 

CBO: 
2236-
20 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Desenvolver e executar programas destinados à reabilitação de pacientes portadores de deficiências 
físicas e/ou psíquicas, promovendo ativida- des com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação 
e integração social. 

3 - ATRIBUIÇÕES: 
 

• Avaliar o paciente identificando sua capacidade e deficiência para planejamento, tratamento e 
acompanhamento do mesmo; 

• Planejar e desenvolver protocolos e procedimentos terapêuticos ocupacionais selecionando 
atividades específicas destinadas à recuperação do paciente; 

• Orientar os pacientes na execução das atividades terapêuticas ocupacionais, acompanhando seu 
desenvolvimento e evolução; 

• Acompanhar e orientar os pacientes na execução das atividades terapêuticas ocupacionais 
planejadas visando melhorar e acelerar a reabilitação dos mesmos; 

• Orientar o responsável pelo paciente quanto à necessidade de continuidade do tratamento 
domiciliar; 

• Registrar em prontuário a evolução do paciente no decorrer do tratamento; 
• Capacitar o paciente a adquirir o maior nível de independência possivel; 
• Compensar a capacidade residual do paciente através da confecção e/ou prescrição de meios 

auxiliares, dispositivos, órteses e adaptações; 
• Dar atendimento e orientação individual ou grupal aos pacientes de enfermarias ou ambulatórios 

e/ou familiares; 



• Colaborar com equipe multiprofissional em estudos que envolvam assuntos da correlatos à Terapia 
Ocupacional; 

• Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre a sua especialização; 
• Executar outras ações e/ou tarefas correlatas à Terapia Ocupacional. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATEGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: ENGENHEIRO DE 
ALIMENTOS 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Curso de Graduação em 

Engenharia de Alimentos e 
Registro Profissional 

CBO: 
2145-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Planejar, coordenar e acompanhar planos, projetos, programas e pesquisas sobre a preservação, armazenamento, 
transporte e consumo de produtos alimentícios, a fim de atingir um adequado padrão alimentar para a 
comunidade 
3 - ATRIBUIÇÕES: 

• Planejar, elaborar, implantar e acompanhar a execução de planos, projetos e programas 
relacionados com a pesquisa técnico-científica, educação e saúde, tendo em vista a produção de 
alimentos, aceitabilidade dos produtos, hortas e composição química dos alimentos, garantindo um 
bom atendimento à clientela; 
• Desenvolver estudos e pesquisas sobre as substâncias nutritivas dos alimentos e das propriedades, 
para obter melhor padrão alimentar para a comunidade; 
• Supervisionar e orientar as operações de controle de qualidade e estocagem dos alimentos, a fim 
de que alcancem a melhor qualidade possível, em condições econômicas satisfatórias; 
• Cumprir e fazer cumprir as normas higiênicas que devem vigorar na transformação dos alimentos; 
• Acompanhar e orientar a liberação dos alimentos e sua distribuição aos órgãos/entidades, 
supervisionando a forma de armazenamento do produto e seu transporte; 
• Supervisionar, inspecionar e acompanhar a aquisição de material didático destinado à área de 
alimentação; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATEGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 



1 - CARGO: ECONOMISTA 
DOMÉSTICO 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO D 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
 

CBO: 
2516-
10 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Planejar, elaborar, implantar, dirigir, assessorar, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar, analisar e 
avaliar estudos, programas, trabalhos, planos, projetos e pesquisas em Economia Doméstica ou Educação Familiar 
e orientação ao consumidor na família, comunidade e nas instituições públicas e privadas. 
3 - ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, elaborar, implantar, coordenar, executar e avaliar programas de ações junto à comunidade, 
objetivando a melhoria do nível de vida, 
alimentação, vestuário, saúde e consumo de bens e serviços; 
• Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de programas de prevenção e 
profilaxia da desnutrição de crianças na faixa 
etária de 0 a 6 anos; 
• Planejar, implantar, coordenar, executar e avaliar programas de treinamento e capacitação de RH 
nas áreas de: higiene e saúde, alimentação, 
vestuário, desenvolvimento e estimulação da criação, educação do consumidor e da família; 
• Elaborar, executar e avaliar programas de prevenção contra acidentes domésticos; 
• Planejar, implantar, coordenar e executar programas de informação e educação do consumidor 
para a clientela e/ou comunidade atendida, enfocando aspectos como: orçamento doméstico, 
crédito, propaganda, seleção, compra e uso adequado de bens de consumo e serviços; 
Integrar a equipe de planejamento, execução, supervisão e avaliação de programas de orientação à 
mulher no que concernem ao planejamento familiar e aleitamento materno, de acordo com métodos 
e técnicas disponíveis, pautados nos princípios éticos da profissão; 
• Coordenar, executar e avaliar a elaboração de planos, pesquisas, projetos, e programas de saúde, 
definindo objetivos, metas e estratégias 
concernentes à Economia Doméstica e Educação Familiar; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

ESTRATEGICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: QUIMICO 1.1 - NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO D 
1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 

Curso de Graduação em Química 
e Registro Profissional 

CBO: 
3111-
05 



2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar pesquisas no campo da química orgânica, inorgânica, física e analítica, efetuando estudos, experiências e 
ensaios, para desenvolver e apoiar serviços municipais especiais e incrementar o conhecimento científico nestes 
campos. 
3 - ATRIBUIÇÕES: 

Realizar estudos, ensaios e experiências em todos os campos da química, utilizando os conhecimentos 
de química pura e aplicada e das técnicas de análise e síntese para criar ou aprimorar processos de 
transformação de materiais por meios químicos; 
Estudar a estrutura das substâncias, empregando princípios, métodos e técnicas conhecidas, para 
determinar a composição, propriedades e 
interações das substâncias e suas reações diante de transformações de temperatura, luz, pressão e 
outros fatores físicos; 
• Determinar métodos de análise, baseando-se em estudos, ensaios e experiências efetuadas em 
todos os campos da química, para possibilitar o 
controle de qualidade dos processos de fabricação; 
• Efetuar controle de qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e acabados, realizando 
análises de laboratório, para assegurar-se de 
que os mesmos atendam às especificações propostas; 
• Examinar amostras de diferentes tipos de água, analisando suas propriedades, composição, 
estrutura celular, molecular, grau de pureza e grau 
de contaminação, para decidir sobre o tratamento a ser aplicado; 
• Desempenhar atividades científicas e técnicas no campo da química; 
• Treinar e/ou orientar outros servidores em técnicas específicas da área ao nível de apoio e execução 
e/ou melhoria de desempenho; 
• Realizar pesquisas no campo da química orgânica, inorgânica, física e analítica, efetuando estudos 
para incrementar o conhecimento específico 
nesses campos; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

TÁTICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO C 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
- Curso Técnico em 

Enfermagem 

CBO: 
3222-
05 



e Registro Profissional 
2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar atividades de enfermagem e/ou orientar equipes auxiliares na operacionalização dos serviços e 
cuidados da enfermagem ao nível técni co, sob orientação e supervisão do enfermeiro  
3 - ATRIBUIÇÕES: 

• Participar da supervisão e orientação de equipe auxiliar, transmitindo instruções, orientando e 
acompanhando a realização das atividades; 

• Prestar cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave, colaborando com o enfermeiro; 
• Participar das atividades de assistência integral à saúde do indivíduo, da família e da comunidade; 
• Participar da prevenção e controle das doenças transmissíveis, atuando em bloqueios, vacinando, 

coletando e notificando dados epidemiológicos; 
• Realizar serviços de enfermagem, proporcionando conforto e higiene aos pacientes, verificando 

sinais vitais, administrando medicamentos, realizando curativos e outras tarefas necessárias; 
• Elaborar relatórios, registrando as atividades realizadas, para o controle do atendimento do serviço 

de enfermagem; 
• Esterilizar equipamentos e instrumentos com o objetivo de assegurar suas condições de uso, 

controlando sua utilização de acordo com as necessidades do serviço. 
• Participar de atividades de educação em saúde; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

TÁTICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: TÉCNICO EM 
HIGIENE DENTAL 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO C 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
- Curso Técnico em Higiene 

Dental 
Conhecimento Específico na 

Área 

CBO: 
3224-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar tarefas simplificadas de odontologia, auxiliando no preparo de materiais odontológicos e na 
instrumentação, sob supervisão direta do ci- rurgião-dentista. 

3 - ATRIBUIÇÕES: 
• realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, preven- ção, assistência e reabilitação) 
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 e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; 
• 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. 
• apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal;  
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o ade- quado funcionamento da USF. 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

TÁTICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO C 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
- Curso Técnico de 
Laboratório de Análises 
Clínicas 

Conhecimento Específico na 
Área 

CBO: 
3242-
05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar tarefas laboratoriais, preparar e executar esfregaço, fazer coloração de lâminas e leitura em 
microscópio, fazer análise citológica sob su- pervisão direta do farmacêutico ou citopatologista 
3 - ATRIBUIÇÕES: 
• Realizar exames laboratoriais e análises de rotina, seguindo métodos e técnicas padronizadas, sob 

supervisão e orientação do farmacêutico; 
• Fazer exames bacteriológicos da água, seguindo os procedimentos para colheita, preparo e análise 

de amostra, utilizando métodos e técnicas padronizadas; 
• Controlar a qualidade de exames realizados, utilizando amostras previamente conhecidas, 

comparando os resultados com os anteriores, para verificar a eficiência da técnica e manter o padrão 
do serviço; 

• Fazer a limpeza no microscópio, empregando técnicas específicas, retirando corpo estranho que possa 
interferir no resultado para melhor visibili- dade da lâmina; 

• Preparar as peças para exame citopatológico, utilizando as técnicas específicas; 
• Marcar na lâmina os campos atípicos onde existem suspeitas de células malignas, encaminhando-as ao 

citopatologista; 
• Supervisionar o trabalho do pessoal auxiliar de citopatologia, acompanhando e orientando; 
• Anotar em livro de registro dados de identificação do paciente, data, nome da peça cirúrgica, 



laudos e números de lâminas analisadas, para controle estatístico do laboratório; 
• Organizar o material a ser examinado, colocando o vidro com a peça junto às respectivas fichas, para 

que o médico possa realizar o exame; 
• Executar outras tarefas correlatas 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

TÁTICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 

1 - CARGO: TÉCNICO 
EM RADIOLOGIA 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO C 

1.2 - EDUCAÇÃO 
FORMAL 

- Curso Técnico em 
Radiologia 
Conhecimento 

Específico na Área 

CBO: 
3241-15 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Operar de acordo com orientação dos radiologistas equipamentos de radiologia, radiodiagnóstico e 
outros aparelhos, para fins médicos e odonto lógicos. 

3- ATRIBUIÇÕES: 
• Executar procedimentos técnicos em setor de diagnóstico por imagem, nas subáreas: radiologia 

convencional, radiologia digital, mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, 
ressonância magnética, densitometria óssea, litotripsia extracorpórea, estações de trabalho 
(workstation), ultrassonografia, PET-SCAN ou PET-CT. 

• Realizar procedimentos para geração de imagens, através da operação de equipamentos específicos 
nas subáreas definidas. 

• Realizar procedimentos de obtenção de imagem nas unidades de enfermaria, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e ainda nas unidades externas ao departamento/setor de diagnóstico por 
imagem. 

• Executar exame que incluir procedimento médico, administração de contraste iodado ou produto 
farmacológico para sua realização, deverão ser executados em conjunto com o médico, observadas 
as atribuições profissionais de cada um. 

• Pautar suas atividades profissionais observando rigorosa e permanentemente as normas legais de 
proteção radiológica, bem como o Código de Ética Profissional. 
 



• Posicionar e preparar adequadamente o paciente, observando as instruções de funcionamento do 
aparelho, para assegurar a validade do exame. 

• Orientar a anotar dados importantes relativos a radiodiagnóstico, dando ciência ao radiologista das 
anormalidades encontradas e reações durante o tratamento. 

• Executar técnicas de exames gerais que, a critério do radiologista, sejam de competência de equipes 
auxiliares; 

• Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando o tipo e região requisitada, e 
identificando o paciente, para possibilitar o controle estatístico e evitar erros de diagnóstico; 

• Colaborar com o médico na execução de exames especiais e na programação de tratamento 
adequado; 

• Preparar os pacientes para exames, usando técnicas convenientes para cada caso; 
• Observar as normas de segurança dos pacientes e do pessoal em exercício; 
• Colaborar na execução de atividades técnico-administrativas das unidades de radiodiagnóstico 
• Selecionar o receptor de imagem a ser uutilizado, adequando ao tipo de radiografia; 
• Identificar sintomas de anormalidade ou condições insatisfatórias de tratamento exercidos; 
• Utilizar todos os meios disponíveis de prevenção contra contaminação por radiações para si, para os 

pacientes e profissionais que trabalham na área de alcance dessas radiações; 

Executar outras tarefas correlatas. 
 

GRUPO OCUPACIONAL 

TÁTICO 

ANO ELABORAÇÃO 
2022 

 
1 - CARGO: TÉCNICO 
EM IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO C 

1.2 - EDUCAÇÃO 
FORMAL 

- Curso Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 
Conhecimento 

Específico na Área 

CBO: 
3226-05 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Realizar atividades próprias do processo de imobilização ortopédica sob orientação do médico 
ortopedista  



3 - ATRIBUIÇÕES: 
• Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso 

de material convencional e sintético (re- sina de fibra de vidro); 
• Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos); 
• Preparar e executar trações cutâneas; 
• Auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução 

manual; 
• Preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e 

anestesia local para manobras de redução ma- nual; 
Executar outras tarefas correlatas 

 
GRUPO OCUPACIONAL 

TÁTICO 
ANO ELABORAÇÃO 

2022 
 

1 - CARGO: MOTORISTA 
SOCORRISTA 

1.1 - NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO B 

1.2 - EDUCAÇÃO FORMAL 
Ensino Médio Completo Carteira 

Nacional de Habilitação, 
Condizente com o tipo de 

veículo. 

CBO: 
 

2 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de urgência padronizados pelo código sanitário e pelo 
regulamento da Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. 
3 - ATRIBUIÇÕES: 

Obedecer aos padrões de capacitação e atuação previstos em regulamento da profissão; 
• Possuir equilíbrio emocional e autocontrole que o habilite ao trabalho em condições de stress; 
• Conduzir veículo terrestre do Sistema de Atendimento Médico de Urgência destinado ao 
atendimento e transporte de pacientes; 
• Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo, mantendo-os em 
perfeitas condições de aparência e funcionamento; 
• Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a Central de Regulação Médica e seguir suas 
orientações e conhecer a malha viária local; 
• Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial 
local; 
• Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
• Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; 



• Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; 
• Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de 
auxiliar a equipe de saúde; 
• Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 
 
 



ANEXO 02 - DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES: Núcleo de Atividades Práticas Especializadas da Saúde 

1.1 Quadro de Pessoal Atual 

Cargos Extintos quando Vagarem* 
 
 
 
1.2 - CARGOS NOVOS E MUDANÇA DE NOMENCLATURA DE CARGOS 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL * AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

CARGOS 
ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL 

TOTAL Nº Nº Nº 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM*     
AUX. LAB. DE ANÁL. CLÍNICAS*     
AUX. SERV. DE SAÚDE*     
AUXILIAR DE RADIOLOGIA*     
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL *     
ASSISTENTE SOCIAL     
ATEND. SERV. SAÚDE*     
CIRURGIÃO-DENTISTA     
CIRURGIÃO-DENTISTA DO PSF      
ECONOMISTA DOMÉSTICO      
ENFERMEIRO     
ENFERMEIRO DO PSF      
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS      
FARMACÊUTICO     
FISIOTERAPEUTA     
FONOAUDIÓLOGO     
MÉDICO VETERINÁRIO      
MOTORISTA SOCORRISTA      
NUTRICIONISTA     
PSICÓLOGO     
QUÍMICO     
TÉCNICO EM ENFERMAGEM     
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL     
TÉCNICO DE RADIOLOGIA     
TERAPEUTA OCUPACIONAL     
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA     
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA     
     
     



ANEXO 3 - TABELA DE REQUISITOS PARA INGRESSO 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁTICAS 
ESPECIALIZADAS 

DA SAÚDE 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 

D 

Assistente Social Curso de Graduação Completo em Serviço Social com Registro Profissional 
Cirurgião-Dentista Curso de Graduação Completo em Odontologia com Registro Profissional 
Enfermeiro Curso de Graduação Completo em Enfermagem com Registro Profissional 
Farmacêutico Curso de Graduação Completo em Farmácia com Registro Profissional 
Fisioterapeuta Curso de Graduação Completo em Fisioterapia com Registro Profissional 
Fonoaudiólogo Curso de Graduação Completo em Fonoaudiologia com Registro Profissional 
Nutricionista Curso de Graduação Completo em Nutrição com Registro Profissional 
Psicólogo Curso de Graduação Completo em Psicologia com Registro Profissional 
Terapeuta Ocupacional Curso de Graduação Completo em Terapia Ocupacional com Registro 

Profissional 
 
 
 
 

TÁTICO 

 
 
 
 

C 

Técnico de Enfermagem Curso Técnico de Enfermagem Completo e Registro Profissional 

Técnico de   Laboratório   de 
Análises Clínicas 

Curso Técnico em Laboratório de Análises Clínicas Completo e Conheci- 
mento Específico na Área 

Técnico em saúde Bucal Curso Técnico em saúde Bucal Completo e Conhecimento Específico na 
Área 

Técnico em Radiologia Curso Técnico em Radiologia Completo e Conhecimento Específico na Área 
Técnico em Imobilização 
Ortopédica 

Curso Técnico em Imobilização Ortopédica Completo e Conhecimento 
Específico na Área 



ANEXO 4  - TABELA SALARIAL D NÍVEL SUPERIOR PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

4.1 - TABELA SALARIAL D NÍVEL SUPERIOR PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

NÍVEL SUPERIOR – 120 HORAS 

  
RE

FE
RÊ

N
CI

A
 

 
CLASSE I II III IV V VI 

1 3.030,00 3.476,51 3.988,82 4.576,63 5.251,05 6.024,87 
2 3.120,90 3.580,81 4.108,49 4.713,93 5.408,59 6.205,61 
3 3.214,53 3.688,23 4.231,74 4.855,34 5.570,84 6.391,78 
4 3.310,96 3.798,88 4.358,69 5.001,00 5.737,97 6.583,54 

 

 

4.2 - TABELA SALARIAL D NÍVEL SUPERIOR PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

 NÍVEL SUPERIOR – 144 HORAS 

  
RE

FE
RÊ

N
CI

A
 

 

CLASSE I II III IV V VI 
1 3.636,00 4.171,81 4.786,59 5.491,95 6.301,27 7.229,84 
2 3.745,08 4.296,97 4.930,18 5.656,71 6.490,30 7.446,74 
3 3.857,43 4.425,88 5.078,09 5.826,41 6.685,01 7.670,14 
4 3.973,16 4.558,65 5.230,43 6.001,21 6.885,56 7.900,24 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 - TABELA SALARIAL D NÍVEL SUPERIOR NÚCELO DE GESTÃO E APOIO NA SAÚDE 

NÍVEL SUPERIOR – 180 HORAS 
  

RE
FE

RÊ
N

CI
A 

 
CLASSE I II III IV V VI 

1 4.545,00 5.214,77 5.983,23 6.864,94 7.876,58 9.037,30 
2 4.681,35 5.371,21 6.162,73 7.070,89 8.112,88 9.308,42 
3 4.821,79 5.532,35 6.347,61 7.283,02 8.356,27 9.587,67 
4 4.966,44 5.698,32 6.538,04 7.501,51 8.606,95 9.875,30 

 

4.4 - TABELA SALARIAL D NÍVEL SUPERIOR PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE, E NÚCELO DE GESTÃO E APOIO NA 
SAÚDE 

NÍVEL SUPERIOR – 240 HORAS 

 
 

RE
FE

RÊ
N

CI
A 

  

CLASSE I II III IV V VI 
1 6.060,00 6.953,02 7.977,64 9.153,25 10.502,11 12.049,73 
2 6.241,80 7.161,61 8.216,97 9.427,85 .817,17 12.411,23 
3 6.429,05 7.376,46 8.463,48 9.710,69 11.141,69 12.783,56 
4 6.621,93 7.597,75 8.717,39 10.002,01 11.475,94 13.167,07 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 - TABELA SALARIAL NÍVEL TÉCNICO PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

5.1 

NÍVEL TÉCNICO -  180 Horas 
  

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 
CLASSE I II III IV V VI 

1 2.424,00 2.781,21 3.191,06 3.661,30 4.200,84 4.819,89 

2 2.496,72 2.864,65 3.286,79 3.771,14 4.326,87 4.964,49 

3 2.571,62  

 
2.950,58 3.385,39 3.884,28 4.456,67 5.113,43 

4 2.648,77 3.039,10 3.486,95 4.000,80 4.590,38 5.266,83 

 

5.2 

NÍVEL TÉCNICO – 240 Horas 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 CLASSE I II III IV V VI 
1 3.231,19 3.707,35 4.253,68 4.880,51            5.599,72         6.424,91 

2 
                      

3.328,13  
           

3.818,57  
          

4.381,29  
               

5.026,93            5.767,71           6.617,66  

3 
                       

3.427,97  
             

3.933,13  
          

4.512,73  
               

5.177,74           5.940,74             6.816,19  

4 
                     

3.530,81  
          

4.051,12  
        

4.648,11  
              

5.333,07             6.118,97            7.020,68  
 



ANEXO 6 - TABELA SALARIAL NÍVEL MÉDIO PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

6.1 

NÍVEL MÉDIO 180 Horas 
  CLASSE I II III IV V VI 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 1       1.818,00  
             

2.085,91  
           

2.393,29  
                

2.745,98  
           

3.150,63  
           

3.614,92  

2  1.872,54  
             

2.148,48  
           

2.465,09  
                

2.828,36  
           

3.245,15  
           

3.723,37  

3 
                      

1.928,72  
             

2.212,94  
           

2.539,04  
                

2.913,21  
           

3.342,51  
           

3.835,07  

4  1.986,58  
             

2.279,33  
           

2.615,22  
                

3.000,60  
           

3.442,78  
           

3.950,12  
 

6.2 

NÍVEL MÉDIO 240 Horas 
  CLASSE I II III IV V VI 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 1 2.423,39       
             

2.780,51 
           

3.190,26 
                

3.660,39 
           

4.199,79   
           

4.818,69 

2  2.496,10 
             

2.863,93 
           

3.285,97 
                

3.770,20 
           

4.325,79 
           

4.963,25 

3 
                      

2.570,98   
             

2.949,85 
           

3.384,55 
                

3.883,30 
           

4.455,56 
           

5.112,15 

4  2.648,11 
             

3.038,34 
           

3.486,08 
                

3.999,80 
           

4.589,23 
           

5.265,51 
 



ANEXO 7 - TABELA SALARIAL NÍVEL FUNDAMENTAL PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE  

7.1   

NIVEL FUNDAMENTAL – 180 Horas 

   
R

EF
ER

ÊN
C

IA
 

CLASSE I II III IV V VI 

1       1.212,00   1.390,60   1.595,53   1.830,65  2.100,42   2.409,95  

2                1.248,36   1.432,32   1.643,39   1.885,57   2.163,43  2.482,25  
3                1.285,81   1.475,29   1.692,70   1.942,14   2.228,34   2.556,71  
4                1.324,39   1.519,55   1.743,48   2.000,40  2.295,19   2.633,41  

 

7.2 

NÍVEL FUNDAMENTAL – 240 Horas  

  
R

EF
ER

ÊN
C

IA
 CLASSE I II III IV V VI 

1 1.615,60 1.853,68 2.126,84 2.440,26 2.799,86        3.212,46 
2                 1.664,06            1.909,29          2.190,64              2.513,47          2.883,86   3.308,83  
3                  1.713,99            1.966,56          2.256,36                2.588,87          2.970,37            3.408,10  
4                  1.765,41            2.025,56          2.324,05                2.666,54          3.059,49            3.510,34  

 



ANEXO 8 - TABELA DE INCENTIVO DE TITULAÇÃO 
 

NUCLEO DE ATIVIDADES DE GESTÃO E APOIO A 
SAÚDE 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO EXIGIDA PELO 
CARGO 

TITULO/CERTIFICADO QUE 
EXCEDE A EXIGÊNCIA DO CARGO PERCENTUAIS DE INCENTIVO 

 
 
 

A 

 
 
 

Ensino Fundamental 

Médio Completo 10% 

Médio Profissionalizante 15% 

Curso superior sequencial/tecnólogo  20% 

Graduação 30% 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 

Ensino Médio 

Médio Profissionalizante 15% 

Curso Superior Sequencial/Tecnólogos 20% 

Graduação 30% 

Especialização 45% 

Mestrado 60% 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

Ensino Profissionalizante 

Curso Superior Sequencial/Tecnólogos 15% 

Graduação 30% 

Especialização 45% 

Mestrado 60% 

Doutorado 80% 

 
 

 
D 

 
 

 
Graduação 

Especialização 45% 

                             Mestrado   60% 

  Doutorado 80% 

 



ANEXO 9 - TABELA DE BÔNUS PARA A PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

CATEGORIA  ESPECIFICAÇÃO REQUISITOS MÍNIMOS DE QUANTIDADE VALOR TOTAL DO BÔNUS 
R$ 

Artigo sobre temas relacionados à área de atuação do 
servidor na sua especialidade, publicado em revistas não 
indexadas 

Coautoria 
1 a 4 158,00  

5 ou mais 255,00 

Autoria 
1 a 3 255,00 

4 ou mais 388,00 

Artigo sobre temas relacionados à área de atuação do 
servidor na sua especialidade, publicado em anais de 
congressos científicos, revistas indexadas. 

Coautoria 
1 a 3 388,00 

4 ou mais 582,00 

Autoria 
1 a 2 582,00 

3 ou mais 800,00 

Capítulo de livro cujo assunto está relacionado à área de 
atuação do servidor na SMS. 

Coautoria 
1 a 2 800,00 

3 ou mais 958,00 

Autoria 
1  958,00 

2 ou mais 1.285,00 

Livro cujo tema está relacionado à área de atuação do 
servidor na SMS. 

Coautoria 
1 a 2 1.285,00 

3 ou mais 1.600,00 

Autoria 
1  1.600,00 

2 ou mais 1.940,00 

 
 



ANEXO 10 - TABELA SALARIAL DO ENQUADRAMENTO ESPECIAL PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

10.1 - TABELA SALARIAL ARTIGO 35  

ENQUADRAMENTO ESPECIAL 1 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 

CLASSE I II III IV V VI 

1 1.454,40 
            

1.668,73  
         

1.914,63  
                

2.196,78  
           

2.520,51  
           

2.891,94  

2  1.498,03  
             

1.718,79  
           

1.972,07  
                

2.262,68  
           

2.596,12  
           

2.978,69  

3 
                       

1.542,97  
             

1.770,35  
           

2.031,24  
                

2.330,57  
           

2.674,00  
           

3.068,06  

4 
                       

1.589,26  
             

1.823,46  
           

2.092,17  
                

2.400,48  
           

2.754,23  
           

3.160,10  
 

10.2 

ENQUADRAMENTO ESPECIAL 1 – 240 HORAS 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 

CLASSE I II III IV V VI 

1        1.938,66 
             

2.224,35 
         

2.552,13 
               

2.928,23 
          

3.359,74 
           

3.854,84 

2 
                      

1.996,82  
             

2.291,08  
           

2.628,70  
                

3.016,07  
           

3.460,53  
           

3.970,49  

3 
                       

2.056,72  
             

2.359,81  
           

2.707,56  
                

3.106,55  
           

3.564,35  
           

4.089,60  

4 
                       

2.118,43  
             

2.430,60  
           

2.788,79  
                

3.199,75  
           

3.671,28  
           

4.212,29  
 



ANEXO 11 - TABELA SALARIAL DO ENQUADRAMENTO ESPECIAL PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE 

11.1 - TABELA SALARIAL ARTIGO 36  

ENQUADRAMENTO ESPECIAL 2 – 180 HORAS 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 

CLASSE I II III IV V VI 

1       2.181,60 
             

2.503,09  
          

2.871,95  
                

3.295,17  
           

3.780,76  
           

4.337,90  

2 
                      

2.247,05  
             

2.578,18  
           

2.958,11  
                

3.394,03  
           

3.894,18  
           

4.468,04  

3 
                       

2.314,46  
             

2.655,53  
           

3.046,85  
                

3.495,85  
           

4.011,01  
           

4.602,08  

4 
                       

2.383,89  
             

2.735,19  
           

3.138,26  
                

3.600,72  
           

4.131,34  
           

4.740,15  
 

 

11.2  

 ENQUADRAMENTO ESPECIAL 2 – 240 HORAS 

R
EF

ER
ÊN

C
IA

 

CLASSE I II III IV V VI 

1          2.908,80 
            

3.337,45 
           

3.829,27 
               

4.393,56 
         

5.041,01 
           

5.783,87 

2 
                       

2.996,06  
             

3.437,57  
           

3.944,15  
                

4.525,37  
           

5.192,24  
           

5.957,39  

3 
                       

3.085,95  
             

3.540,70  
           

4.062,47  
                

4.661,13  
           

5.348,01  
           

6.136,11  

4 
                       

3.178,52  
             

3.646,92  
           

4.184,34  
                

4.800,96  
           

5.508,45  
           

6.320,19  
 


	Proposta final para encadernação

