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A OSS HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, no uso de suas 

atribuições legais, vem a público informar a todos os interessados em geral, por meio desta errata comunicar a alteração no ANEXO I – 

REQUISITOS PARA OS CARGOS e ANEXO VI - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES – EDITAL 03/2021 divulgada no site do HMTJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onde lê-se: 

ANEXO I – REQUISITOS PARA OS CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL/NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARGO REQUISITOS 

Cirurgião Dentista Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Odontologia e registro profissional ativo 

CARGO REQUISITOS 

Técnico de Enfermagem Ensino Médio Completo e curso Técnico em Enfermagem e registro profissional ativo 

Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Fundamental Completo e curso concluído na área 

Microscopista Ensino Médio Completo e curso concluído na área 

Técnico de saneamento/ 
Técnico de Edificações/ Téc. 

Eletrotécnica. 

Ensino Médio Completo e curso concluído em  técnico em Saneamento, técnico em Ambiental, 
técnico em Química, ou técnico em Análise Laboratorial, técnico de edificações, técnico em 
eletrotécnica. 

Agente Combate e 
Endemias 

Ensino Fundamental Completo e curso concluído na área 



ANEXO VI - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

 

1.1 Colaboradores atividades Saúde 

 

Médico 

 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 

atividades em grupo nas unidades do DSEI e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; Realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 

respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles; Indicar, de forma compartilhada 

com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 

usuário; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das unidades de saúde indígenas; 

Compartilhar conhecimentos da área médica; Identificar os processos sociais (determinantes sociais em saúde) nos processos de 

adoecimento e propor intervenções em relação a estes com respeito às especificidades culturais; Contribuir e participar das atividades de 

Educação Permanente dos Enfermeiros, AIS, Técnicos de Enfermagem, ACD, THD. Realizar atividades de educação em saúde, utilizando 

estratégias participativas e metodologias preconizadas no âmbito da Política Nacional de Educação Popular em Saúde e buscando promover 

espaços coletivos de troca de saberes entre as práticas de saúde ocidentais e as práticas tradicionais indígenas, vínculo, corresponsabilização 

e ampliação de clínica. 

 

 

 

 

 



Cirurgião Dentista 

 

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, individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e grupos específicos, de acordo com o 

planejamento local, com resolubilidade; Referenciar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 

responsabilização pelo acompanhamento 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 EMSI, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação 

permanente do TSB e ASB; realizar supervisão do TSB e ASB; realizar visita domiciliar; realizar exame clínico; realizar procedimentos 

individuais, orientar, supervisionar e avaliar as ações coletivas; prescrever medicamentos e outras orientações conforme diagnóstico; emitir 

laudos, pareceres e atestados sobre os assuntos de sua competência; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações 

coletivas; responsabilizar-se pelo controle e conservação dos equipamentos e materiais odontológicos utilizados nos atendimentos; 

responsabilizar-se pela produção, inserção de dados e avaliação das informações geradas pela Equipe de Saúde Bucal; participar da 

formação dos AIS, no módulo de saúde bucal. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 

realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 

 

 

Técnico de Enfermagem 

 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em Unidades Básicas de Saúde Indígena, CASAI, domicílios e /ou demais espaços 

comunitários; assistir o enfermeiro, e o médico quando necessário; prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar; 

trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; 



desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família, a grupos específicos e as famílias em situações de risco, 

conforme planejamento da equipe; promovero 

Vínculo com o paciente de forma a estimular a autonomia e o autocuidado.Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 

Acompanhar pacientes indígenas sempre que necessário em consultas médicas/exame; realizar visitas domiciliares diariamente e 

sempre que necessário. Cumprir as escalas de serviços estabelecidas; zelar e responsabilizar – se pelos materiais e equipamentos do posto 

de enfermagem,conferindo-os,para que sejam repassados ao próximo plantão; 

Tomar conhecimento da evolução do serviço de saúde e quadro clínico de cada paciente; verificar as anotações no livro de ordem e 

ocorrência. Enviar a 2º via de Referência e Contra Referência no retorno dos indígenas para seu lugar de origem, devidamente preenchida, 

constando: diagnóstico médico,CID e a prescrição medicamentosa juntamente com uma cópia da folha de evolução;o técnico de enfermagem 

de área deverá manter diariamente o censo atualizado. 

 

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) 

 

Executar trabalhos de apoio ao cirurgião dentista, no campo da odontologia social; realizar ações de promoção e prevenção em saúde 

bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à 

esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o 

cirurgião dentista e/ou TSB nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, 

apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações 

de saúde de forma multidisciplinar; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; realizar visita domiciliar e 

registrar nos formulários próprios todos os procedimentos realizados 

 

 



Microscopista 
 

 
Executar atividades de laboratório relacionadas a análises clínicas; analisar materiais de pacientes, realizar coleta de material biológico 

em conformidade com normas e procedimentos técnicos de boas práticas de qualidade, manipulação e biossegurança. Realizar registros e 

elaborar relatórios técnicos. 

Manusear microscópio, controlar o estoque de material de consumo, coletar materialbiológico (lâmina), receber material biológico 

(lâmina), realizar exames conforme os protocolos, realizar análise microscópica e quantificação da parasitemia; realizar testes rápidos, 

encaminhar as lâminas para revisão. 

 

 

Agente de Combate á Endemias 

 

Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças /agravos, dispensando-lhes 

cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; promove reducação sanitária e ambiental; participar de 

campanhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; 

informar dados para relatórios. Realizar atividades de controle vetorial (borrifação domiciliar, focal, perifocal e espacial de acordo com 

indicação de dados entimoepidemiológicos, e obedecendo aos ciclos estabelecidos, bem como a técnica empregada; fazer revisão semanal 

nos equipamentos através de calibração e aferição de bombas; acompanhar dados entimoepidemiológicos das áreas trabalhadas; realizar 

vistoria (intra e peridomiciliar) e pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descoberta de focos; realizar eliminação de 

criadouros; executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico. Controlar o estoque de material de 

consumo, coletar material biológico (lâmina), receber material biológico (lâmina), realizar exames conforme os protocolos; realizar testes 

rápidos, encaminhar as lâminas para revisão; fazer notificação epidemiológica; fazer acompanhamento de LVC. 

 



1.2 Colaboradores atividade de manutenção e saneamento 

 

 

Apoiador Técnico de Saneamento 

 
O candidato deverá possuir nível superior em área a fim às atividades de manutenção e saneamento, preferencialmente engenheiros, 

químicos entre outras categorias profissionais que possibilitem o desempenho das funções.  

O trabalho do apoiador envolve, entre outras atividades, o auxílio na implementação de diretrizes constantes das políticas nacionais, com o 

objetivo de viabilizar as ações de saneamento básico e promoção da saúde da população indígena. Desse modo, são atividades do apoiador:  

a. Fornecer ao coordenador distrital informações oportunas às demandas dos espaços de gestão voltados às atividades desenvolvidas pelo 

SESANI;  

b. Apoiar, junto aos setores do DSEI, a gestão da informação (obtenção, processamento, distribuição e apresentação da informação) para o 

planejamento das ações de articulação interfederativa;  

c. Apoiar os municípios e estados na execução das ações voltadas à saúde da população indígena.  

d. Trabalhar de forma integrada e articulada com os demais apoiadores do Ministério da Saúde;  

e. Mediar a construção de objetivos comuns e a pactuação de compromissos e contratos de engenharia, monitoramento de qualidade da água 

e gerenciamento de resíduos sólidos comuns e de saúde;  

f. Apoiar quanto ao tratamento de demandas administrativas e judicias relacionadas às ações de saneamento básico e estruturação de saúde 

indígena;  

g. Apoiar no planejamento, coordenação e execução dos projetos pactuados entre atores institucionais, da sociedade e SESAI;  

h. Ampliar a capacidade institucional nos processos de planejamento, monitoramento e avaliação;  

Sua atuação deve estar dirigida ainda para:  

i. O planejamento em atividades de engenharia, com foco no Plano Distrital de Saúde Indígena-PDSI, a partir das necessidades do DSEI;  



j. Apoio na elaboração de Acordos de Cooperação e/ou parcerias com outros entes para a melhoria da prestação de serviços relacionados ao 

SESANI nas comunidades indígenas;  

k. Discussão dos compromissos com os setores do DSEI (Divisão de Atenção à Saúde Indígena, Serviços de Edificações e Saneamento 

Ambiental, Serviços de Recursos Logísticos) para o alcance dos resultados do Plano Distrital de Saúde Indígena; e  

l. Elaboração do plano de trabalho trimestral (matriz disponível em 0013929790) que orientará a sua atuação e possibilitará ao DSEI e ao 

Departamento de Determinantes Ambientais de Saúde Indígena (DEAMB) o monitoramento e avaliação do seu desempenho.  

 

 

Gestor de  Saneamento Ambiental (GSA) 

 

 Coordenará as atividades associadas ao serviço de saneamento: análises físico-química e microbiológica da água; elaboração de pareceres 

sobre as condições sanitárias da água consumida pela população indígena; tratamento da água para consumo humano; controle e 

monitoramento da qualidade da água dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água das aldeias indígenas; minimização e 

controle dos riscos à saúde relacionados ao abastecimento de água; definição de tecnologias adequadas à realidade indígena para a 

realização de obras de saneamento em parceiras com os demais técnicos do DSEI; inspeção sanitária das formas de abastecimento de água e 

identificação de potenciais focos de poluição ambiental que possam oferecer riscos à saúde pública; ações de educação em saúde 

relacionadas ao saneamento; atividades com a equipe multidisciplinar em campo; distribuição hipoclorito de sódio a 2,5% para a desinfecção 

intra domiciliar da água; orientação e monitoramento de desenvolvimento das ações a serem implementadas visando o cumprimento das 

legislações ambiental e sanitária; atendimento das normas de higiene e de segurança do trabalho; orientação do Agente Indígena de 

Saneamento na operação dos sistemas de abastecimento de água e o respectivo controle da qualidade da água; elaboração de processos 

licitatórios para serviços e aquisição de insumos e equipamentos relacionados ao abastecimento e monitoramento da qualidade da água. 

Planejamento das ações para implantação das ações necessárias ao gerenciamento de resíduos, por haver relação direta com a qualidade da 

água. Implantação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de abrangência do DSEI, incluindo aldeias indígenas, unidades 

administrativas e estabelecimentos de saúde garantindo assim um ambiente saudável e seguro para os trabalhadores e à população indígena 



em parceria com demais setores do DSEI; Prevenção de ações que possam causar o risco à saúde relacionadas ao saneamento; desenvolver 

atividades relacionadas ao saneamento ambiental com a equipe multidisciplinar de saúde indígena (EMSI) em área. Realização de ações de 

educação em saúde e mobilização social relacionadas ao saneamento (Qualidade da água, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Esgotamento Sanitário); monitoramento das ações de gerenciamento de resíduos sólidos, proteção da saúde das comunidades e do meio 

ambiente; gestão adequada dos resíduos perigosos; articulação entre as diferentes esferas do poder público e setores empresariais, com 

vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; elaboração de planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos e planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; orientar o Agente Indígena de Saneamento e Saúde sobre as ações 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos em parceria com técnicos e demais áreas do DSEI; promoção de ações de logística 

reversa nas áreas de abrangência do DSEI; elaboração de processos licitatórios para serviços e aquisição de insumos e equipamentos 

relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos, execução de trabalhos de educação em saúde com temas de esgotamento sanitário, 

estudo do perfil epidemiológicos das aldeias, elaboração planos de esgotamento de sanitário nas aldeias, trabalho em conjunto com os demais 

técnicos para implantação de sistemas de esgotamento sanitário; Supervisão do trabalho dos apoiadores técnicos em saneamento. 

 

 

Bioquímico 

 

Realizar análises química, físico-química, microbiológica de qualidade da água e emitir laudos analíticos. Elaborar pareceres sobre as 

condições sanitárias da água consumida pela população indígena. Realizar o tratamento da água para consumo humano. Atuar no controle da 

qualidade da agua dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água das aldeias indígenas. Desenvolver atividades de 

minimização e controle dos riscos à saúde relacionada sao abastecimento de água. Apoiar a definição de tecnologias adequadas à realidade 

indígena para a realização de obras de saneamento. Realizar inspeção sanitária das formas de abastecimento de água e identificação de 

potenciais focos de poluição ambiental que possam oferecer riscos à saúde pública. Realizar ações de educação em saúde relacionadas ao 

saneamento. Desenvolver atividades com a equipe multidisciplinar em campo. Distribuir hipoclorito de sódio a 2,5% para a desinfecção intra 



domiciliar da água. Orientar e monitorar o desenvolvimento das ações a serem implementadas visando o cumprimento das legislações 

ambiental e sanitária. Atender às normas de higiene e de segurança do trabalho. Orientar o Agente Indígena de Saneamento na operação dos 

sistemas de abastecimento de água e o respectivo controle da qualidade da água. Planejar, elaborar, atualizar, implantar e monitorar o 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de abrangência do DSEI. Prevenir ações que possam causar o risco à saúde. Proteção da 

saúde das comunidades e do meio ambiente. Realizar articulação entre as diferentes esferas do poder público e setores empresariais, com 

vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos em aldeias indígenas. Ter disponibilidade para viagens, 

que podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 

 

 

Técnico em Saneamento 

 

Atuar no acompanhamento de obras de saneamento, elaboração de relatórios gerenciais, leitura de projetos, controle de cronograma, 

emissão e a companhamento dos pedidos de compra. Desenvolver as atividades de acompanhamento e fiscalização das obras de 

saneamento. Auxiliar nos trabalhos de tratamento de saneamento nas diversas áreas da saúde. Trabalhar conforme normas e procedimentos 

técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Desenvolver projetos na construção de obrasdesaneamento em áreas indígenas e 

reciclagem de resíduos. Implementar as estratégias para captação, tratamento e distribuição de água. Ter disponibilidade para viagens, que 

podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 

Exercerá as funções conforme sua formação técnica, além de atuar como ponto focal do Departamento de Saneamento e Edificações 

de Saúde Indígena, junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena, trabalhando no apoio ao processo de planejamento, organização e 

qualificação das ações e serviços de saneamento ambiental realizadas em áreas indígenas; apoiará a elaboração e execução do Plano 

Distrital de Saúde Indígena; apoiará no acompanhamento, implementação e fiscalização das informações de obras de saneamento ambiental 

em área indígena; apoiará o Gestor de Saneamento Ambiental nas atividades referentes às ações de monitoramento da qualidade da água, 

gestão dos resíduos sólidos e implantação de sistemas de esgotamento sanitário em áreas indígenas; apoiará no tratamento de demandas 

administrativas e judiciais relacionadas às ações de saneamento ambiental indígena; apoiará o processo de implementação de diretrizes, 



constantes das políticas nacionais, com o objetivo de garantir o direito ao saneamento básico e à saúde de qualidade à população indígena. 

Fará o alinhamento interfederativo - Municípios e Estado. 

 

 

Técnico de Edificações 

 

Atuar no acompanhamento de obras, elaboração de relatórios gerenciais, leitura de projetos, controle de cronograma, emissão e 

acompanhamento dos pedidos de compra. Fazer visitas periódicas em obras e no escritório para elaboração dos documentos e processos. 

Analisar e desenvolver desenhos de construção de obras civis e de saneamento. Desenvolver as atividades de acompanhamento e 

fiscalização das obras civis e de saneamento. Prestar informações técnicas. Realizar o levantamento de dados técnicos de obras. Elaborar 

orçamento de obras. Fiscalizar as obras e serviços técnicos das equipes na instalação, montagem, operação e reparo ou manutenção das 

obras realizadas em territórios indígenas. Ter disponibilidade para viagens, que podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou 

fluvial.  

 

 

Técnico Eletrotécnico 

 

Fazer leitura, interpretação e auxiliar o engenheiro na elaboração de estudos e projetos sobre sistemas e instalações elétricas. Operar 

sistemas elétricos e executar manutenção, avaliação e tratamento de falhas em sistemas e realizar estudos de melhoria. Colaborar na 

assistência técnica de equipamentos elétricos especialmente bombas submersas e motogeradores. Ter disponibilidade para viagens, que 

podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 

 

 

 



Lê-se:  

ANEXO I – REQUISITOS PARA OS CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO REQUISITOS 

Cirurgião Dentista Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Odontologia e registro profissional ativo 

Enfermeiro Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Enfermagem e registro profissional ativo 

Apoiador Técnico em Saúde 
Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Enfermagem, Serviço Social ou áreas afins, com 

registro profissional ativo 

Assistente Social Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Serviço Social e registro profissional ativo 

Nutricionista Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Nutrição e registro profissional ativo 

Biológo Ensino Superior Completo – Curso de Graduação Concluído em Biologia. 

Geólogo Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Geologia 

Farmacêutico Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Farmácia e registro profissional ativo 

Engenheiro Civil / Engenheiro 
Sanitarista 

Ensino Superior Completo Graduação Concluído em Engenharia Civil, ou Engenharia Sanitarista e registro 
profissional ativo. 



NÍVEL FUNDAMENTAL/NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO REQUISITOS 

Técnico de Enfermagem Ensino Médio Completo e curso Técnico em Enfermagem e registro profissional ativo 

Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Fundamental Completo e curso concluído na área 

Técnico de saneamento/ Técnico 
de Edificações/ Téc. 

Eletrotécnica. 

Ensino Médio Completo e curso concluído em  técnico em Saneamento, técnico em Ambiental, técnico 
em Química, ou técnico em Análise Laboratorial, técnico de edificações, técnico em eletrotécnica. 

Agente Combate e Endemias Ensino Fundamental Completo e curso concluído na área 



ANEXO VI - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

 

1.1 Colaboradores atividades Saúde 

 

Cirurgião Dentista 

 

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, individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e grupos específicos, de acordo com o 

planejamento local, com resolubilidade; Referenciar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 

responsabilização pelo acompanhamento 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 EMSI, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação 

permanente do TSB e ASB; realizar supervisão do TSB e ASB; realizar visita domiciliar; realizar exame clínico; realizar procedimentos 

individuais, orientar, supervisionar e avaliar as ações coletivas; prescrever medicamentos e outras orientações conforme diagnóstico; emitir 

laudos, pareceres e atestados sobre os assuntos de sua competência; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações 

coletivas; responsabilizar-se pelo controle e conservação dos equipamentos e materiais odontológicosutilizadosnos atendimentos; 

responsabilizar-se pela produção, inserção de dados e avaliação das informações geradas pela Equipe de Saúde Bucal; participar da 

formação dos AIS, no módulo de saúde bucal. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 

realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 

 

 

 



Apoiador Técnico em Saúde 

 

O apoiador tem o papel de articular, buscando novos modos de operar e produzir saúde, mediando a construção de objetivos comuns e 

a definição de compromissos, contribuindo para a ampliação dos processos de governança, apoiando os processos transformadores das 

práticas desaúde e contribuindo para melhorar a qualidade da gestão e da atenção no SUS. Ele deve estar inserido em movimentos e agendas 

institucionais, reconhecendo as relações de poder, afeto e a circulação de saberes e propiciando processos transformadores das práticas de 

saúde. 

O candidato deverá possuir Nível Superior na área da Saúde, preferencialmente em enfermagem, assistente social, entre outras 

categorias profissionais, que possibilitem o desempenho das funções descritas abaixo. 

No caso do Apoiador Técnico em Saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), seu papel fundamental é orientar e 

acompanhar o coordenador distrital em sua interlocução com os gestores municipais, estaduais e seus representantes nas regiões de saúde, 

com foco no fortalecimento do SASISUS, com a melhoria da qualidade da saúde da população indígena adscrita; da implementação da Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; e da integralidade da atenção à saúde da população indígena. 

O trabalho do apoiador envolve uma tríplice tarefa: (i) ativar coletivos, (ii) conectar redes e (iii)  incluir a multiplicidade de olhares e 

práticas, interesses e desejos para produção de objetivos comuns na implementação das Políticas de Saúde, em especial da Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Desse modo, são atividades doapoiador: 

a. Fornecer ao coordenador distrital informações pertinentes às demandas dos espaços de gestão e instâncias colegiadas (reuniões dos 

conselhos de saúde municipais e estadual, CIR, CIB, etc.); 

b. Apoiar, junto aos setores do DSEI, a gestão da informação (obtenção, processamento, distribuição e apresentação da informação) para 

o planejamento das ações de articulação interfederativa; 

c. Apoiar os municípios e estados na garantia da atenção diferenciada à população indígena; 

d. Apoiar os gestores na organização da rede SUS para atenção integral à população indígena; 

e. Ativar os espaços coletivos, por meio de arranjos ou dispositivos que propicie ma interação entre sujeitos; 



f. Trabalhar de forma integrada e articulada com os demais apoiadores do Ministério da Saúde e com os apoiadores do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde no Estado presentes em seu território deatuação; 

g. Mediar a construção de objetivos comuns, compromissos pactuados e contratos desaúde; 

h. Viabilizar os projetos pactuados por atores institucionais esociais; 

i. Ampliar a capacidade institucional nos processos de planejamento, monitoramento eavaliação; 

j. Promover a ampliação da capacidade crítica dos grupos; Sua atuação deve estar dirigida aindapara: 

k. O planejamento em Saúde, com foco no planejamento regional integrado, a partir das necessidades de saúde doDSEI; 

l. A discussão dos compromissos com os setores do DSEI (Divisão de Atenção à Saúde Indígena, Serviços de Edificações e Saneamento 

Ambiental, Serviços de Recursos Logísticos) para o alcance dos resultados do Plano Distrital de SaúdeIndígena; 

m. A participação dos serviços do SASISUS nas Redes de Atenção à Saúde em cadaterritório; 

n. A organização do fluxo assistencial de encaminhamento dos pacientes advindos do SASISUS, incluindo a regulação do acesso à 

assistência e o cadastramento e manutenção dos estabelecimentos da saúde indígena junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES); 

o. A vigilância em saúde indígena no âmbito da política eplanejamento; 

p. A participação social e o fortalecimento dos mecanismos institucionalizados de controle social da saúde indígena; 

q. O apoiador deve elaborar um plano de trabalho trimestral (matriz disponível em 0013929790) que orientará a sua atuação e possibilitará 

ao DSEI e ao Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI) o monitoramento e avaliação do seu desempenho. 

 

 

 

 

 

 



Enfermeiro 

 

Prestar assistência ao paciente e à família e, quando necessário, no domicílio, CASAI e/ou nos demais espaços comunitários, em todas 

as fases do desenvolvimento humano; coordenar, planejar e executar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, em 

consonância com o SUS. Coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos AIS etécnicos de enfermagem. Supervisionar, coordenar e realizar 

atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e dos AIS, realizar atividades de educação em saúde, utilizando estratégias 

participativas em etodologias preconizadas no âmbito da Política Nacional de Educação Popular em Saúde e buscando promover espaços 

coletivos de troca de saberes entre as práticas de saúde ocidentais e as práticas tradicionais indígenas, vínculo, corresponsabilização e 

ampliação de clínica; proceder em conformidade com os protocolos ou outras normativas técnicas, observadas as disposições legais da 

profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, nos termos dos Protocolos da 

Assistência Primária do SUS. Acompanhar pacientes na rede de referência quando se fizer necessário. Trabalhar em conformidade às boas 

práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 

 

 

Assistente Social 

 

Realizar atendimentos a indígenas e suas famílias nas CASAI e nos territórios indígenas; Promover ações para qualificação do acesso 

da população atendida aos níveis de média ealta complexidade do SUS; Acompanhar o atendimento dos pacientes no serviço de saúde da 

rede SUS, quando pertinente; acompanhar e orientar os pacientes em tratamento fora de domicílio -TFD;receber e dar retorno aos 

profissionais responsáveis pelo serviço de saúde nas aldeias quanto às datas das consultas dos pacientes a fim de que os mesmos sejam 

preparados e orientados pela equipe de saúde em área; otimizar as consultas programadas para a área de DSEI. Elaborar relatório das 

atividades realizadas; articular o acesso dos indígenas à rede de assistência social e políticas públicas e instituições  que necessitem de apoio. 

Participar de estudo de caso com as equipes multidisciplinares do território e das CASAI. 

 



Nutricionista 

 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de 

alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico- sanitário; participar de programas de educação nutricional. Planejar e supervisionar os 

serviços de alimentação coletiva ofertados pelo DSEI, e realizar atendimento clínico individual quando necessário. Trabalhar em conformidade 

às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; exercerem atividades pertinentes 

no âmbito das CASAI. 

 

 

Farmacêutico 

 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de 

produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, imunobiológicos e insumos correlatos; realizar análises clínicas, 

toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas 

de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Promover o Uso Racional de Medicamento no âmbito das 

CASAI e do território. 

 

 

 

 

 

 



Técnico de Enfermagem 

 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em Unidades Básicas de Saúde Indígena, CASAI, domicílios e /ou demais espaços 

comunitários; assistir o enfermeiro, e o médico quando necessário; prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar; 

trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; 

desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família, a grupos específicos e as famílias em situações de risco, 

conforme planejamento da equipe; promovero 

Vínculo com o paciente de forma a estimular a autonomia e o autocuidado.Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 

Acompanhar pacientes indígenas sempre que necessário em consultas médicas/exame; realizar visitas domiciliares diariamente e 

sempre que necessário. Cumprir as escalas de serviços estabelecidas; zelar e responsabilizar – se pelos materiais e equipamentos do posto 

de enfermagem,conferindo-os,para que sejam repassados ao próximo plantão; 

Tomar conhecimento da evolução do serviço de saúde e quadro clínico de cada paciente; verificar as anotações no livro de ordem e 

ocorrência. Enviar a 2º via de Referência e Contra Referência no retorno dos indígenas para seu lugar de origem, devidamente preenchida, 

constando: diagnóstico médico,CID e a prescrição medicamentosa juntamente com uma cópia da folha de evolução;o técnico de enfermagem 

de área deverá manter diariamente o censo atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) 

 

Executar trabalhos de apoio ao cirurgião dentista, no campo da odontologia social; realizar ações de promoção e prevenção em saúde 

bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à 

esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o 

cirurgião dentista e/ou TSB nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, 

apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações 

de saúde de forma multidisciplinar; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; realizar visita domiciliar e 

registrar nos formulários próprios todos os procedimentos realizados 

 

 

Agente de Combate á Endemias 

 

Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças /agravos, dispensando-lhes 

cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; promove reducação sanitária e ambiental; participar de 

campanhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; 

informar dados para relatórios. Realizar atividades de controle vetorial (borrifação domiciliar, focal, perifocal e espacial de acordo com 

indicação de dados entimoepidemiológicos, e obedecendo aos ciclos estabelecidos, bem como a técnica empregada; fazer revisão semanal 

nos equipamentos através de calibração e aferição de bombas; acompanhar dados entimoepidemiológicos das áreas trabalhadas; realizar 

vistoria (intra e peridomiciliar) e pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descoberta de focos; realizar eliminação de 

criadouros; executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico. Controlar o estoque de material de 

consumo, coletar material biológico (lâmina), receber material biológico (lâmina), realizar exames conforme os protocolos; realizar testes 

rápidos, encaminhar as lâminas para revisão; fazer notificação epidemiológica; fazer acompanhamento de LVC. 

 



1.3 Colaboradores atividade de manutenção e saneamento 

 

 

Engenheiro Civil 

 

Elaborar projetos de engenharia na área de edificações e de saneamento básico. Levantamento de dados técnicos de engenharia, 

elaboração de peças técnicas, relatórios de vistoria técnica, emissão de laudos e pareceres técnicos de engenharia civil. Atuar no 

planejamento e gerenciamento de projetos de obras de edificações de saúde e saneamento básico em área indígena. Supervisão e 

monitoramento de obras. Supervisionar, coordenar e prestar orientações técnicas. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica. Elaborar 

e analisar orçamento de obras. Fiscalizar as obras e serviços técnicos das equipes na instalação, montagem, operação e reparo ou 

manutenção das obras realizadas em territórios  indígenas. Desenvolver as atividades com as equipes multidisciplinares em campo, à céu 

aberto, sujeito a intempéries ou em escritórios. Orientar e monitorar o desenvolvimento das ações implementadas visando o cumprimento da 

legislação ambiental e sanitária. Ter disponibilidade para viagens, que podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre oufluvial. 

 

 

Engenheiro Sanitário e/ou Ambiental 

 

Elaborar projetos de engenharia para obras de saneamento, nas aldeias, que contemplem: captação, adução, reserva, distribuição e 

tratamento de água para sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água; coleta para sistema de distribuição de excretas e de 

águas residuárias (esgoto) em soluções individuais, coletivas ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento. Propor, acompanhar e desenvolver 

ações na execução do monitoramento da qualidade da água para consumo humano. Instalações prediais hidrossanitárias em edificações de 

saúde. Acompanhar, gerenciar e controlar a qualidade das obras executadas e das atividades realizadas nas aldeias. Atender às normas de 

higiene e de segurança do trabalho. Analisar  e  dar  parecer  sobre  projetos  e  propostas  de  ações  em  áreas indígenas e que incidam 



limitações ambientais. Prestar assistência e acompanhar as obras de prevenção/preservação ambiental e da saúde a serem executadas em 

áreas indígenas. Orientar e monitorar o desenvolvimento das ações a serem implementadas visando o cumprimento da Legislação ambiental e 

sanitária. Elaborar pesquisas tecnológicas. Propor e desenvolver ações de educação ambiental e saúde. Desenvolver as atividades com a 

equipe multidisciplinar em campo, à céu aberto, sujeito a intempéries ou em escritórios. Realizar atividades relacionadas ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos em aldeias indígenas. Ter disponibilidade para viagens, que podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 

 

 

Geólogo 

 

Realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando amostragens, caracterizando 

e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos, estimando geometria e distribuição espacial de corpos e 

estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios técnicos e científicos. Realizar atividades relacionadas aomonitoramento da qualidade da 

água em aldeias indígenas. Ter disponibilidade para viagens, que podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 

 

 

Biólogo na Divisão de Atenção à Saúde Indígena 

 

Coordenar tecnicamente as ações de controle de vetores, zoonoses e pragas. Atividades de vigilância, prevenção e controle da 

leishmaniose, malária, doença de Chagas, oncocercose, esquistossomose, geo-helmintíases, hantavirose, dengue, zika, lepstospirose, febre 

amarela, agressões por mamíferos/raiva e acidentes por animais peçonhentos. Desenvolver ações de vigilânciaambiental, epidemiológica e 

sanitária e de educação ambiental; treinamento e ensino na área de meio ambiente, biodiversidade e saúde; atuação no curso de formação 

dos Agentes Indígenas de Saúde. 

 



Técnico em Saneamento 

 

Atuar no acompanhamento de obras de saneamento, elaboração de relatórios gerenciais, leitura de projetos, controle de cronograma, 

emissão e a companhamento dos pedidos de compra. Desenvolver as atividades de acompanhamento e fiscalização das obras de 

saneamento. Auxiliar nos trabalhos de tratamento de saneamento nas diversas áreas da saúde. Trabalhar conforme normas e procedimentos 

técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Desenvolver projetos na construção de obrasdesaneamento em áreas indígenas e 

reciclagem de resíduos. Implementar as estratégias para captação, tratamento e distribuição de água. Ter disponibilidade para viagens, que 

podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 

exercerá as funções conforme sua formação técnica, além de atuar como ponto focal do Departamento de Saneamento e Edificações 

de Saúde Indígena, junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena, trabalhando no apoio ao processo de planejamento, organização e 

qualificação das ações e serviços de saneamento ambiental realizadas em áreas indígenas; apoiará a elaboração e execução do Plano 

Distrital de Saúde Indígena; apoiará no acompanhamento, implementação e fiscalização das informações de obras de saneamento ambiental 

em área indígena; apoiará o Gestor de Saneamento Ambiental nas atividades referentes às ações de monitoramento da qualidade da água, 

gestão dos resíduos sólidos e implantação de sistemas de esgotamento sanitário em áreas indígenas; apoiará no tratamento de demandas 

administrativas e judiciais relacionadas às ações de saneamento ambiental indígena; apoiará o processo de implementação de diretrizes, 

constantes das políticas nacionais, com o objetivo de garantir o direito ao saneamento básico e à saúde de qualidade à população indígena. 

Fará o alinhamento interfederativo - Municípios e Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



Técnico de Edificações 

 

Atuar no acompanhamento de obras, elaboração de relatórios gerenciais, leitura de projetos, controle de cronograma, emissão e 

acompanhamento dos pedidos de compra. Fazer visitas periódicas em obras e no escritório para elaboração dos documentos e processos. 

Analisar e desenvolver desenhos de construção de obras civis e de saneamento. Desenvolver as atividades de acompanhamento e 

fiscalização das obras civis e de saneamento. Prestar informações técnicas. Realizar o levantamento de dados técnicos de obras. Elaborar 

orçamento de obras. Fiscalizar as obras e serviços técnicos das equipes na instalação, montagem, operação e reparo ou manutenção das 

obras realizadas em territórios indígenas. Ter disponibilidade para viagens, que podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou 

fluvial.  

 

 

Técnico Eletrotécnico 

 

Fazer leitura, interpretação e auxiliar o engenheiro na elaboração de estudos e projetos sobre sistemas e instalações elétricas. Operar 

sistemas elétricos e executar manutenção, avaliação e tratamento de falhas em sistemas e realizar estudos de melhoria. Colaborar na 

assistência técnica de equipamentos elétricos especialmente bombas submersas e motogeradores. Ter disponibilidade para viagens, que 

podem ocorrer por meio de transporte aéreo, terrestre ou fluvial. 


