
ANEXO IV
EDITAL Nº 10/2022

QUADRO DE FUNÇÃO, VAGAS, HABILITAÇÃO, ATIVIDADES BÁSICAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO BASE

CONTRATAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021

FUNÇÃO CÓDIGO VAGAS HABILITAÇÃO ATIVIDADES BÁSICAS
CARGA HORÁRIA

SEMANAL
REMUNERAÇÃO

BASE

Assistente Social 01

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em Serviço
Social, com registro no
conselho fiscalizador do
exercício da profissão.

 Especialização ou
Residência em Saúde

Mental e/ou Política Sobre
Drogas ou Experiência em

Saúde Mental e Política
Sobre Drogas de no
mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação e avaliação das atividades dos estagi�rios, internos e residentes; Prestar
assistência ao indivíduo, a família e a comunidade em situações de vulnerabilidade
e/ou risco social que requerem medidas relacionadas com a promoção, proteção e
recuperação da saúde, prevenção de doenças, reabilitação psicossocial e garantia de
informação sobre os direitos sociais; Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na �rea de serviço social;
Planejar,  realizar  e  avaliar  pesquisas  que  possam  contribuir  para  a  an�lise  da
realidade social e para subsidiar a execução de políticas sociais; Orientar indivíduos,
famílias,  grupos,  comunidades  e instituições  sobre  direitos  e deveres,  serviços  e
recursos  sociais  e;  Realizar  outras  atividades  pertinentes  ao  cargo,  seguindo  as
determinações do Gestor imediato e padronizações da Instituição e demais diretrizes
de trabalho.

30 horas R$ 2.531,40*

Educador Físico 02

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em Educação
Física, com registro no
conselho fiscalizador do
exercício da profissão.

 Especialização ou
Residência em Saúde

Mental e/ou Política Sobre
Drogas ou Experiência

em Saúde Mental e
Política Sobre Drogas de

no mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação  e  avaliação  das  atividades  dos  estagi�rios,  internos  e  residentes;
Identificar  nos  territórios  espaços  para  o  desenvolvimento  de  grupos  de  pr�ticas
corporais  e  de  atividades  físicas;  Mobilizar  e  desenvolver  pr�ticas  corporais  e  de
atividades  físicas  nos  territórios  conforme  princípios  do  SUS;  Utilizar  arte  como
instrumento  terapêutico  através  de  recursos  expressivos,  visando  estimular  a
criatividade  e  o  fazer  artístico,  reforçando  a  identidade  do  paciente  e  seu
desenvolvimento e promovendo espaços de expressão e cuidado e; Realizar outras
atividades pertinentes ao cargo, seguindo as determinações do Gestor  imediato  e

40 horas R$ 2.641,46*
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padronizações da Instituição e demais diretrizes de trabalho.

Enfermeiro(a) 03

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em
Enfermagem, com

registro no conselho
fiscalizador do exercício

da profissão.
 Especialização ou

Residência em Saúde
Mental e/ou Política Sobre

Drogas ou Experiência
em Saúde Mental e

Política Sobre Drogas de
no mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação e avaliação das atividades dos estagi�rios, internos e residentes; Prestar
assistência de enfermagem ao indivíduo, a família e a comunidade em situações que
requerem medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde,
prevenção de doenças, reabilitação psicossocial, alívio do sofrimento e promoção do
ambiente  terapêutico,  levando  em consideração  os  diagnósticos  e  os  planos  de
tratamento da equipe multidisciplinar; zelar pela provisão e manutenção adequada de
enfermagem aos usu�rios e familiares; Programar e coordenar todas  as atividades
de enfermagem que  visam o bem estar do usu�rio;  Desenvolver  suas funções de
acordo com a demanda do serviço e; Realizar outras atividades pertinentes ao cargo,
seguindo  as  determinações  do Gestor  imediato  e padronizações  da  Instituição  e
demais diretrizes de trabalho.

40 horas R$ 3.625,21**

Farmacêutico(a) 04

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em Farm�cia,
com registro no conselho
fiscalizador do exercício

da profissão.
 Especialização ou

Residência em Saúde
Mental e/ou Política Sobre

Drogas ou Experiência
em Saúde Mental e

Política Sobre Drogas de
no mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação e avaliação das atividades dos estagi�rios, internos e residentes; Realizar
os  procedimentos  inerentes  aos  f�rmacos  e  medicamentos  para  uso  humano,
incluindo  funções  de dispensação,  produção de medicamentos para uso humano,
execução  ou  supervisão  de  processos  e  métodos  farmacêuticos  ou  de  natureza
farmacêutica, das quais podemos citar: - a manipulação, a produção e o controle de
qualidade de medicamentos e cosméticos com indicação terapêutica; - a obtenção e
o controle de qualidade de insumos farmacêuticos; o armazenamento e estocagem
de medicamentos e demais produtos farmacêuticos; A fiscalização de profissionais,
métodos  e  processos  ligados    �rea  farmacêutica;  A  realização  de  perícias  em
atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza
farmacêutica,  assim  como  a  responsabilidade  técnica  dos  Centros  de  Atenção
Psicossocial; RESPONDER TÉCNICA e LEGALMENTE pela farm�cia REGISTRADA
no CRF da jurisdição.

40 horas R$ 3.158,78*
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Psicólogo(a) 05

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em Psicologia,
com registro no conselho
fiscalizador do exercício

da profissão.
 Especialização ou

Residência em Saúde
Mental e/ou Política Sobre

Drogas ou Experiência
em Saúde Mental e

Política Sobre Drogas de
no mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação  e avaliação das  atividades dos estagi�rios,  internos  e residentes; Atuar
nas �reas da psicologia da saúde com a finalidade de estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, grupos
e instituição; Diagnosticar e avaliar  distúrbios emocionais, mentais e de adaptação
social  elucidando  conflitos  e  acompanhando  o  paciente  durante  o  processo  de
tratamento ou cura; Realizar atendimento psicoter�pico individual e grupal; Realizar
interconsulta  psicológica;  Participar  das  ações  matriciais;  Realizar  trabalhos  em
equipes; Utilizar arte como instrumento terapêutico através de recursos expressivos,
visando  estimular  a  criatividade  e  o  fazer  artístico,  reforçando  a  identidade  do
paciente e seu desenvolvimento e promovendo espaços de expressão e cuidado e;
Realizar  outras  atividades  pertinentes  ao  cargo,  seguindo  as  determinações  do
Gestor imediato e padronizações da Instituição e demais diretrizes de trabalho.

40 horas R$ 3.158,78*

Psicopedagogo(a) 06

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em Pedagogia
com Especialização em

Psicopedagogia.
Especialização em Saúde
Mental e/ou Política Sobre

Drogas ou Experiência
em Saúde Mental e

Política Sobre Drogas de
no mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação e avaliação das atividades dos estagi�rios, internos e residentes; Intervir
nas  instituições  de  saúde,  integrando  equipes  interdisciplinares,  colaborando  com
outros  profissionais,  orientando seu procedimento  no trato com o  paciente  e sua
família;  Elaborar  diagnósticos  das  condições  de  aprendizagem  das  pessoas
atendidas;  Adaptar  os  recursos  psicopedagógicos  para  o  contexto  da  saúde,
utilizando  recursos  psicopedagógicos  para  elaborar  programas  terapêuticos  de
ensino/aprendizagem  nas  situações  em  que  as  pessoas  estejam  com  as  suas
capacidades  adaptativas  diminuídas  por  razões  de  saúde;  Elaborar  e  aplicar
programas comunit�rios de prevenção de comportamentos de risco e de promoção
de  comportamentos  saud�veis;  Criar  e  desenvolver  métodos  e  programas
psicopedagógicos em contextos de reabilitação psicossocial; Elaborar  relatórios de
condições terapêuticas de ensino/aprendizagem e outras comunicações; Utilizar arte
como instrumento terapêutico através de recursos expressivos, visando estimular a
criatividade  e  o  fazer  artístico,  reforçando  a  identidade  do  paciente  e  seu
desenvolvimento e promovendo espaços de expressão e cuidado e; Realizar outras
atividades pertinentes ao cargo, seguindo as determinações do Gestor  imediato  e
padronizações da Instituição e demais diretrizes de trabalho.

40 horas R$ 2.641,46*
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Terapeuta
Ocupacional

07

Cadastro de
Reserva

(Decreto nº
2.562/2021)

Graduação em Terapia
Ocupacional, com registro
no conselho fiscalizador

do exercício da profissão.
 Especialização ou

Residência em Saúde
Mental e/ou Política Sobre

Drogas ou Experiência
em Saúde Mental e

Política Sobre Drogas de
no mínimo 24 meses.

Conhecer a organização da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral e participar de
trabalhos  intersetoriais  e  interdisciplinares.  Planejar,  desenvolver  e  acompanhar
treinamentos, palestras e eventos; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Participar
das  ações matriciais; Realizar  trabalhos em equipes; Participar nos termos da Lei
Municipal  1.685/2017,  pelo  acompanhamento  dos  programas  e  processos  de
formação técnica, de graduação, de pós-graduação e de educação permanente em
saúde, atuando como preceptores e/ou supervisores, principalmente no que tange a
orientação e avaliação das atividades dos estagi�rios, internos e residentes; Avaliar a
funcionalidade e o desempenho ocupacional  do paciente,  como se relaciona  com
cada  atividade  ocupacional;  Elaborar  protocolo  de  tratamento  para  restaurar  os
componentes sensórios, perceptivo, cognitivo e motor do desempenho ocupacional;
Reavaliar estas �reas, em termos de déficits residuais e como afetarão a capacidade
de  um  indivíduo  ter  a  independência  nas  atividades  de  vida  di�ria  e  atividades
instrumentais  de vida di�ria;  Utilizar  arte como instrumento terapêutico através de
recursos expressivos, visando estimular a criatividade e o fazer artístico, reforçando a
identidade do paciente e seu desenvolvimento e promovendo espaços de expressão
e  cuidado  e;  Realizar  outras  atividades  pertinentes  ao  cargo,  seguindo  as
determinações do Gestor imediato e padronizações da Instituição e demais diretrizes
de trabalho.

30 horas R$ 2.531,40*

* Valores atualizados pela Lei Complementar nº 083, de 30 de março de 2022.
** Valores atualizados pelo Decreto Municipal nº 2.894, de 21 de março de 2022.
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