Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

DECRETO N.º 3.419 DE 17 DE JANEIRO DE 2022.
Altera o Decreto nº 3.352, de 14 de outubro de 2021,
que dispõe sobre o Programa de Ações de Prevenção
de Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis –
DANT e dá outras providências, incluindo os incisos
VI; VII E VIII no artigo 2º e o anexo único com as
atribuições dos respectivos cargos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando
as suas atribuições legais:
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 7645/2021 e a necessidade
de alterar o Decreto nº 3.352, de 14 de outubro de 2021;
Considerando o Artigo 83, XVI da Lei Orgânica Municipal, c/c artigo 80 da Lei
Complementar nº 46/2013,
DECRETA
Art. 1º - Ficam incluídos no artigo 2º, do Decreto nº 3.352, de 14 de outubro de 2021,
os incisos VI, VII e VIII, com a seguinte redação:
“Art. 2º - ...
...
VI – Enfermeiro, referência XII, 40 horas/semanais;
VII – Enfermeiro, referência IX, 24 horas/semanais;
VIII – Técnico de enfermagem, referência VIII.”
Art. 2º - Ficam incluídos no Decreto nº 3.352, de 14 de outubro de 2021, as
atribuições dos cargos para o Programa de Ações de Prevenção de Doenças Crônicas e
Agravos Não Transmissíveis – DANT.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, em 17 de janeiro de 2022.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município
Rafaella Teixeira Rampini
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO ÚNICO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PARA O PROGRAMA DE AÇÕES DE PREVENÇÃO
DE DOENÇAS CRÔNICAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS – DANT
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
GRUPO OCUPACIONAL: Ensino médio
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Executar serviços gerais de escritório.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Executar serviços de escritório nos
diversos setores de Saúde, requerendo conhecimento dos serviços gerais e normas do seu
setor de trabalho; - Redigir e digitar toda e qualquer modalidade de expediente administrativo;
- Secretariar reuniões, redigindo o expediente necessário; - Realizar trabalhos de conferência,
anotações e informações em relatórios ou processos; - Prestar informações ao público; Colecionar, classificar, conferir e expedir documentos diversos; - Organizar e controlar
arquivos e fichários; - Recepcionar e prestar serviços de apoio a pacientes, familiares e
visitantes; - Controlar e manter informações sobre os pacientes do setor de urgência,
internação do Hospital; - Controlar saídas e chegadas da frota de ambulâncias; - Propiciar
informações gerais por telefone, internas e externas; - Executar serviços gerais de recepção
requerendo conhecimento prévio das normas e rotinas do setor de sua competência ou
atuação; - Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência
REQUISITOS BÁSICOS: Ensino médio completo.

CARGO: PSICÓLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Aplica conhecimentos no campo da psicologia
para planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Na área de psicologia clínica: - Estudar e
avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento
social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientação no
diagnóstico e tratamento; - Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os
padrões normais de comportamento e relacionamento humano; - Articular-se com
profissionais do Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e
apoio a grupos específicos de pessoas; - Atender aos pacientes da rede municipal de saúde,
avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas para contribuir no processo de
tratamento médico; - Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ou aos
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familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de
enfermidades; - Reunir informações a respeito dos pacientes, levantando dados psicológicos
para fornecer aos médicos subsídios para diagnósticos e tratamento de enfermidades; - Na
área da psicologia do trabalho: - Exercer atividades relacionadas com atividades de pessoal do
Município, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia
aplicada no trabalho; - Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise
ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao
desempenho das tarefas das diversas classes; - Realizar pesquisas nas diversas unidades do
Município, visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais
problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas
julgadas necessárias; - Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais,
materiais e locais de trabalho; - Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos
psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e no controle
do seu rendimento; - Assistir o servidor com problemas referentes a readaptação ou
reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o
sobre suas relações empregatícias; - Receber e orientar os servidores recém-ingressados no
serviço público, acompanhando a sua integração a função que irá exercer e a seu grupo de
trabalho; - Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas
e decisões da administração;
REQUISITOS BÁSICOS: Curso de Nível Superior em Psicologia.

CARGO: NUTRICIONISTA
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou
programas de nutrição no campo hospitalar e educacional, analisando carências alimentares e
o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos, e controlando a estocagem, preparação,
conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria proteica,
racionalidade de economicidade dos regimes alimentares dos pacientes e dos discentes da
rede pública municipal de ensino.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Examinar o estado de nutrição dos
pacientes, alunos e demais pessoas, avaliando os diversos fatores relacionados com problemas
de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir os
mesmos; - Proceder o planejamento e elaboração da aceitação dos alimentos pelos comensais
e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos
e econômicos, para oferecer refeições balanceadas; - Programar e desenvolver o treinamento,
em serviços, do pessoal auxiliar de nutrição, realizando entrevistas e reuniões e observando o
nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos pelos comensais
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para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; - Orientar o trabalho do pessoal
auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros
alimentícios, destinado a merenda escolar e a rede hospitalar municipal, sua armazenagem e
distribuição, para possibilitar um melhor rendimento dos serviços; - Efetuar o registro das
despesas, dos pacientes e dos alunos que receberam refeições, fazendo anotações em
formulários apropriados, para estimar o custo médio da alimentação; - Zelar pela ordem e
manutenção de boas condições de higiene, inclusive a extinção de moscas e insetos em todas
as áreas e instalações relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e
supervisionando os servidores e providenciando recursos adequados, para assegurar a
confecção de alimentação sadia;
- Promover o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando orientação a respeito,
para prevenir acidentes; - Participar de comissões e grupos de trabalho encarregados da
compra de gêneros alimentícios, alimentos semipreparados e refeições preparadas, aquisição
de equipamentos, maquinaria e material específicos, emitindo opiniões de acordo com seus
conhecimentos teóricos e práticos para garantir regularidade no serviço; Elaborar mapa
dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e o
resultado de exames de laboratório, para estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da
alimentação de cada enfermo, no caso de pacientes internados em leito hospitalar; - Atuar no
setor de nutrição dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua preparação, para
atender às necessidades de grupos particulares ou da coletividade; - Preparar programas de
educação e de readaptação em matéria de nutrição, avaliando a alimentação de coletividades
sadias e enfermas, para atender às necessidades individuais do grupo e incutir bons hábitos
alimentares; - Desenvolver manuais técnicos necessários por lei segundo RDC – 216 e 275; Executar outras tarefas que lhe forem designadas, compatíveis com a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS: Curso de Nível Superior em Nutrição.

CARGO: FISIOTERAPEUTA
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas,
paralisias, sequelas de acidentes vascular-celebrais e outros, empregando ginástica corretiva,
cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas
especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos
e tecidos afetados.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Avaliar e reavaliar o estado de saúde de
doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de
verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos
afetados; - Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, seqüelas de
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acidentes vascular-celebrais, meningite, encefalite, de traumatismos raquidemulares, de
paralisias, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como cinesioterapia,
eletroterapia e hidroterapia, para reduzir ao máximo possível as conseqüências dessas
doenças; - Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos
respiratórios e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de ginásticas
especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e
a circulação; - Ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto,
fazendo demonstrações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a
recuperação do puerpério; - Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de
fisioterapia, orientando-o na execução das tarefas, para possibilitar a execução correta de
exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; - Controlar o registro de dados,
observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins
estatísticos; - Planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de fisioterapia; Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes,
documentos e pareceres; - Executar outras tarefas que lhe forem designadas, compatíveis com
a sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS: Curso de Nível Superior em Fisioterapia.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Promover saúde das pessoas por meio de prática
de atividades físicas. Coordenar, planejar e supervisionar programas esportivos e recreativos
que visam ao desenvolvimento social dos indivíduos.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Coordenar atividades físicas e esportivas,
controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades, verificar o local das
atividades, identificar as necessidades de intervenção profissional, coletar dados técnicos e
físicos e elaborar relatórios. planejar ações de intervenção profissional, determinar os meios e
processos das atividades, programar treinamentos e atividades. Desenvolver outras atividades
correlatas à função, inclusive competições.
REQUISITOS BÁSICOS: Ensino superior completo em Educação Física

CARGO: ENFERMEIRO c/ jornada de 40 horas
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planeja, organiza, supervisiona e executa os
serviços de enfermagem em postos de saúde e hospitais municipais, bem como participa da
elaboração e execução de programas de saúde pública.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Elaborar plano de enfermagem a partir do
levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; - Realizar tarefas de
enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no
atendimento aos pacientes e doentes; - Coletar e analisar dados sócio-sanitários da
comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; - Estabelecer programas
para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; Realizar programas educativos de saúde; - Supervisionar e orientar os servidores que auxiliam
na execução das atribuições típicas da classe; - Controlar padrão e fazer esterilização dos
equipamentos e instrumentos utilizados; - Auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas,
observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções
recebidas; - Executar outras tarefas correlatas.
REQUISITOS BÁSICOS: Curso Superior específico e registro no Conselho Regional de
Enfermagem

CARGO: ENFERMEIRO c/ jornada de 24 horas
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Superior
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planeja, organiza, supervisiona e executa os
serviços de enfermagem em postos de saúde e hospitais municipais, bem como participa da
elaboração e execução de programas de saúde pública.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Elaborar plano de enfermagem a partir do
levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; - Realizar tarefas de
enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no
atendimento aos pacientes e doentes; - Coletar e analisar dados sócio-sanitários da
comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos
recursos disponíveis; - Realizar programas 24 horas educativos de saúde; - Supervisionar e
orientar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; - Controlar
padrão e fazer esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados; - Auxiliar os médicos
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nas intervenções cirúrgicas, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário,
conforme instruções recebidas; - Executar outras tarefas correlatas.
REQUISITOS BÁSICOS: Curso Superior específico e registro no Conselho Regional de
Enfermagem

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GRUPO OCUPACIONAL: Nível Técnico
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar procedimentos básicos de enfermagem
promovendo o auxílio a médicos e enfermeiros em suas atividades específicas.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Realizar procedimentos básicos de
enfermagem, auxiliando médicos e/ou enfermeiro na execução de técnicas básicas e
especializadas; - Auxiliar no preparo e transporte de pacientes para exames e cirurgias; Executar atividades relacionadas à central de material e esterilização; - Prestar cuidados post
mortem, como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gazes e outros materiais
para evitar a eliminação de secreções e para melhorar a aparência do cadáver; - Receber e
passar o plantão em equipe, tomar conhecimento de todas as ocorrências se comunicando com
o enfermeiro; - Prestar assistência integrada e globalizada aos pacientes, proporcionando-lhes
segurança e procurando atender satisfatoriamente todas as suas necessidades; - Executar
outras tarefas correlatas à sua área de competência.
REQUISITOS BÁSICOS: Ensino Técnico.

