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CARGA HORÁRIA VALOR 
01- Enfermeiro 

'----lI Prestação de serviços de enfermagem à 
população de Pontal do Araguaia, sem 

r---ll vínculo empregatício, exercendo as 
atividades típicas de sua profissão, 
atendendo as Normas e Diretrizes da 

r-----II Estratégia de Saúde da Família. Executar 
atendimentos primários, consultas, 

1""----11 auxílio ao médico, terapia em grupo, 
visitas domiciliares, atendimento à 

1""----11 
família, palestras e outros aqui não 
especificados. 

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 1800,00 + 20% de 
i nsa I ubridade 

03 - Técnico em Enfermagem 
Prestação de serviços de Técnico em 
enfermagem à população de Pontal do 

1----11 
Araguaia, sem vínculo empregatício, 
exercendo as atividades típicas de sua 
profissão, atendendo as Normas e 
Diretrizes da Estratégia de Saúde da 
Família. Executar segundo sua 
qualificação profissional, os 
procedimentos necessários à assistência 
aos pacientes, Outros. 

40 (quarenta) 
horas semanais 

R$ 01 (um) salário mínimo + 
20% de insalubridade 
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uso do fio dental; preparar e organizar 
----I instrumental e materiais, outros. 

f--- 01- Odontólogo 40 (quarenta) R$ 1.800,00 + 20% de 
Prestação de serviços junto à Equipe da horas semanais insalubridade - ESF, compreendidos em diagnosticar, 
planejar e executar tratamentos, com 
liberdade de convicção, nos limites de 
suas atribuições, observados o estado - 

11--. 
atual da ciência e sua dignidade 

'" f---- profissional, zelar pela conservação e 
.,......., ~ t--- bom uso de instrumentos e materiais de 

trabalho, zelar pela saúde e dignidade do 
--, paciente do município de Pontal do 

:L-j IL. 
Araguaia, Outros. 

f- 

.- I-- I 
- •... 

NASF 
~ 

.:.._ ~ .. 
OBJETO CARGA HORÁRIA VALOR 
01- Enfermeiro NASF 40 (quarenta) R$ 3.190,80 

- ~ Prestação de serviços de enfermagem à horas semanais 

U .. , 
população de Ponta I do Araguaia, sem 

~ ~ vínculo empregatício, exercendo as r 

\ atividades típicas de sua profissão, I 
_....... ~ atendendo as Normas e Diretrizes da - 
,......_, ~ - Estratégia de Saúde da Família. Executar 

atendimentos primários, consultas, --_ - 
=-- ••• auxílio ao médico, terapia em grupo, 

::--I 
visitas domiciliares, atendimento à 
família, palestras e outros aqui não 

H ~ especificados. 
- __ o --- 

-..j 
~- ~ 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE ~ ~. 

I: jI... OBJETO CARGA HORÁRIA VALOR 
01- Enfermeiro 40 (quarenta) R$ 1800,00 + 20% de 

~ ~ Prestação de serviços de enfermagem à horas semanais insa~de /' 
I . 

população de Pontal do Araguaia, sem 

~ 

-'I ~ vínculo empregatício, exercendo as ',r~ ~ 
-~ ~ 

atividades típicas de sua profissão, IJ "Ç '{~ atendendo as Normas e Diretrizes da p Estratégia de Saúde da Família. Executar 

~ 

r 

I atendimentos primários, consultas, <'\ - auxílio ao médico, terapia em grupo, ~ 

v-~~~ 
visitas domiciliares, atendimento à 
família, palestras e outros aqui não qL- especificados. ~CJ - 

: 
I 

I 

- . 



'.---1--- 
R$ 4.850,00 II 01- Médico 20 (vinte) horas 

Prestação de serviços médicos, semanais 
exercendo as atividades típicas de sua 
profissão, atendendo as Normas e 
Diretrizes da Estratégia de Saúde da 
Família, compreendendo: Atendimentos 

"'·---1---1 de consultas médicas; atendimento 
ambulatorial, encaminhamentos de 

·---+--1 
casos; orientação preventiva; visitas 
domiciliares; palestras comunitárias e 
outros serviços médicos necessários. 

···.---1--- 

----1--- 

-'----1._- 

------1--- 

R$ 7.680,00 

1 ' 

, , 
, 

~----I-__".""""- 

, 01- Médico 
------1---- 

Prestação de serviços médicos, 
exercendo as atividades típicas de sua 
profissão, atendendo as Normas e 
Diretrizes da Estratégia de Saúde da 
Família, compreendendo: Atendimentos 
de consultas médicas; atendimento 
ambulatorial, encaminhamentos de 
casos; orientação preventiva; visitas 
domiciliares; palestras comunitárias e 
outros serviços médicos necessários. 

----1--- 

----1--- 

----~-- 

-----1-- 

-.----1-,- 

- ---.,-- 

l 

30 (trinta) horas 
semanais -~--I--' I"'- 

II 

CENTRO DE REABILITAÇÃO 

r-----I-- 

1 
..!.. 

30 (trinta) horas 

S1J);!jv 

OBJETO CARGA HORÁRIA VALOR 
01- Fisioterapeuta 
Prestação de serviços como: exames e 
sessões de fisioterapia, realização de 
atendimentos domiciliares em pacientes 
portadores de enfermidades crônicas 
e/ou degenerativas, pacientes acarnados 
ou impossibilitados, encaminhamentos, 
Outros. 

01- PSicólogo 
Prestação de serviços de psicólogo à 
população de Pontal do Araguaia, sem 
vínculo empregatício, exercendo as 
atividades típicas de sua profissão como 
planejar, coordenar, executar e avaliar as 
atividades de assistência à Saúde Mental, 
intervindo terapeuticamente com 
técnicas específicas individuais e/ou 
grupos, dentro de uma equipe 
multidisciplinar, nos níveis preventivos, 
curativos, de reabilitação e de reinserção 

I 

30 (trinta) horas R$ 1.800,00 
semanais 

r----I-- r-:--- 

! 

---~--_._---------------------------------------------+-~~-+ 
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social, de acordo com as necessidade de 
sua clientela e conforme o grau de 
complexidade do equipamento em que 
se inserem; Outros 

R$ 1.800,00 01- Fonoaudiólogo 30 (trinta) horas 
Prestação de serviços à população do semanais 
município de Pontal do Araguaia, sem 
vínculo empregatício, exercendo as 
atividades típicas de sua profissão, 
atendendo as Normas e Diretrizes da ESF, 
abrangendo os serviços que seguem: 
executar atendimentos primários, 
consultas, visitas domiciliares, Outros. 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUAS 

OBJETO CARGA HORÁRIA VALOR 
R$ 1.759,00 01- Bioquímico 40 (quarenta) 

Realizar análises de águas do município horas semanais 
de Pontal do Araguaia, assim como, dos 
municípios da Regional de Saúde, 
conforme Termo de Cooperação Técnica. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

CARGA HORÁRIA OBJETO 
01- Coordenador de Vigilância em Saúde 
Desenvolver um conjunto de medidas 
capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir risco à saúde, além de intervir 
nos problemas, supervisionar ações, 
acompanhar relatórios, realizar reuniões, 
Outros 

40 (quarenta) 
horas semanais 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO) 

CARGA HORÁRIA 3JETO VALOR ----1---- 
:. - Auxiliar Administrativo de Saúde 
Jesenvolver todos os trabalhos em 
"c ação à Central Municipal de 
e- lação, tais como: atendimento 
.re o ao público, atender telefones, 

o zanizar arquivos, preenchimento de 
c as de doações, Outros. 

40 (quarenta) 
horas semanais 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) 

OBJETO CARGA HORÁRIA VALOR 
40 (quarenta) R$ 1.500,00 
horas semanais 

02- Assistente de Saúde 
Identificar e digitar toda a produção 
vinda das Unidades de Saúde, BPA, SIA, 
E-SUS, CNES, CADWEB, CAPSI, Outros. 

FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 

OBJETO CARGA HORÁRIA 
01- Auxiliar de Farmácia 
Atendimento ao público em geral, 
dispensação de medicamentos aos 
pacientes E; medicamentos e insumos às 
unidades de saúde, repor medicamentos 
e materiais, Outros. 


