
ANEXO II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR 

COMPETÊNCIA. 

 

Enfermagem Desenvolver os processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, 

ensinar/aprender, pesquisar e gerenciar) na atenção básica com capacidade 

crítica, reflexiva e criativa, tendo por base os princípios éticos, a 

responsabilidade e compromisso com as transformações sociais, a cidadania e a 

promoção da saúde. 

Fisioterapia Realizar atendimento na atenção básica de acordo com as necessidades 

anatomofisiológicas de pacientes e sua família, intervindo junto à equipe 

multiprofissional, no intuito da promoção, prevenção e reabilitação em saúde. 

Nutrição Realizar atendimentos individuais, familiares e coletivos comprometido com a 

promoção e a garantia do direito humano a uma alimentação saudável dentro da 

perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Atuar em equipes 

multidisciplinar e Multiprofissional, na perspectiva de mudanças nas práticas 

alimentares que contribuam para qualidade de vida do paciente e da família. 

Odontologia Realizar atendimento na atenção básica de acordo com as necessidades 

odontológicas básicas de pacientes e sua família, atuando em equipe 

multiprofissional, com visão crítica, habilidade de tomada de decisão e 

participante ativo da equipe multiprofissional. 

Psicologia Atender às demandas da atenção básica, em consonância com os princípios do 

SUS, realizando atendimento psicológico do paciente e do grupo familiar, 

preparando-os para o enfrentamento do sofrimento psíquico, bem como 

compartilhando esses casos clínicos com a equipe de saúde como um trabalho 

interdisciplinar. 

Serviço Social Realizar atendimentos individuais, familiares e coletivos de forma a considerar 

os impactos do tratamento na vida pessoal, familiar, social e profissional do 

indivíduo e das famílias. No trabalho em equipe, o profissional deve ter 

habilidade em definir seu objeto de trabalho no âmbito das expressões da 

questão social direcionando suas ações profissionais à proteção social na forma 

do acesso e garantia dos direitos sociais. Espera-se que o profissional consiga 

articular no seu processo de trabalho nos serviços de alta complexidade as 

dimensões da educação e promoção em saúde; vigilância em saúde, sistemas de 

informação, saúde do trabalhador e controle social. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


