
                                                                                                                                  

Referência C1*         Carga Horária: 15 hs semanais **       Regulamentação: Lei nº 6423/13 

 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

 
 

Função 

Essencial 
Realizar perícias e exames médicos gerais; programar e auxiliar em atividades de prevenção/promoção da saúde do trabalhador; elaborar documentos médicos; 

zelar pelo uso correto dos materiais utilizados; orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar encaminhamentos.  
Detalhada 1-Realizar exames médicos para admissão e para retirada de licença saúde, tratamento de pessoas da família, exames para comprovação de deficiência física, 

licença maternidade. 

2-Realizar demais exames solicitados pela Secretaria. 

3-Realizar perícia médica em filho de servidor para averiguar condições para recebimento de ajuda de custo. 

4-Planejar e executar programas de prevenção de doenças, acidentes de trabalho. 

5-Repassar seus conhecimentos na área para demais profissionais envolvidos. 

6-Comunicar-se e assessorar a CIPA. 

7-Elaborar prontuários e laudos. 

8-Elaborar relatórios. 

9-Emitir pareceres e declarações. 

10-Fornecer atestados quando o paciente foi/será impossibilitado de trabalhar. 

11-Atestar necessidade de relocação do servidor devido ao quadro de saúde apresentado. 

12-Atestar possibilidade de o servidor voltar ao trabalho ou continuação do afastamento. 

13-Solicitar materiais, quando necessário. 

14-Atentar-se para o processo de higienização dos materiais utilizados. 

15-Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. 

16-Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. 

17-Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos que o paciente faça uso, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc. 

18-Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. 

19-Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infecto contagiosas, mediante contaminação por alimentos ou demais produtos que possam se 

alastrar para população local ou municipal. 

20-Encaminhar casos para Funprev. 

21-Encaminhar casos para o INSS. 

22-Realizar encaminhamentos de exames para profissionais da área médica ou de outras áreas. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins 

Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Conhecimentos das enfermidades relacionadas ao trabalho e ergonomia, legislação específica da área e básico em informática.  

Habilidades: Lidar com situações adversas, demonstrar rapidez de percepção, iniciativa para resolver problemas, propor novas alternativas, tomar decisões e manter sigilo. 
  * Referência da Grade de Salário Base / Especialistas de Governo. 

       ** Conforme Art. 2º da Lei Municipal nº 6.564/2014 (Acrescenta o parágrafo único ao Art. 28 da Lei Municipal nº 5.950/2010). 

       - Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 

 

CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO DO TRABALHO (efetivo) 


