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ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 

1. ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (MÉDICO, 
ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁIO DE SAÚDE, CIRURGIÃO DENTISTA, 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) 

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

- Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando 
necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); 

- Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 
nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; 

- Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo à 
primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e 
identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, 
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; 

 - Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessitar de 
atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; 

- Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor intervenções que influenciem 
os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da própria comunidade; 

- Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir 
da utilização dos dados disponíveis; 

- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica; 

- Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações; 

- Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; 

- Participar das atividades de educação permanente; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais; e 

- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

2. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

2.1 ADMINISTRADOR 

- Planejar, supervisionar e executar atividades de administração geral e técnica no desenvolvimento de organizações, 
nas áreas de recursos humanos, financeira, marketing, produção, análise de sistemas e métodos, bem como realizar 
consultoria administrativa; 

- Pesquisar, propor e executar projetos de diagnóstico e formulação de alternativas para organização e reorganização 
estrutural, operacional e administrativa; 

- Estudar e propor alternativas e normas para um desenvolvimento eficaz dos sistemas administrativos; 

- Realizar estudos de viabilidade; 

- Desenvolver e implantar sistemas de processamento eletrônico de dados; 
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- Acompanhar e propor alternativas para o desenvolvimento da estrutura organizacional do IMESF; 

- Projetar e executar programas de simplificação e aperfeiçoamento de métodos e processos de trabalho operacional 
e gerencial; 

- Estudar e propor métodos de mensuração da qualidade de serviços prestados, propondo alternativas; 

- Estudar e propor métodos de estímulo e avaliação da produtividade;  

- Pesquisar, conceber e administrar sistema de classificação de cargos e funções, promoções e avaliações de 
eficiência e desempenho; 

- Proceder à análise de cargos e funções, salários e mercado de trabalho; 

- Projetar, administrar e avaliar sistemas de recrutamento, seleção, treinamento, aproveitamento, lotação, ascensão, 
promoção e demais áreas da administração de recursos humanos;  

- Realizar pesquisa de demanda de serviços públicos; propor normas e métodos de trabalho nas áreas de 
administração financeira, material e patrimonial; 

- Realizar estudos e pesquisas de natureza técnica, relacionados a métodos e processos orçamentários; 

- Estudar e propor técnicas de planejamento administrativo-financeiro; 

- Estudar e analisar criticamente os efeitos da despesa pública, propondo alternativas de racionalização; 

- Estudar e avaliar centros de custos, propondo medidas racionalizadoras; 

- Estudar e propor alternativas ao sistema de transporte público; 

- Planejar e realizar entrevista para ingresso, triagem, pesquisa e investigações; 

- Prestar assessoramento técnico administrativo, organizacional e gerencial às áreas de saúde, educação, obras e 
viação, meio ambiente, economia e outras; 

- Realizar perícias e consultoria; 

- Emitir pareceres; 

- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 

- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

2.2 CIRURGIÃO DENTISTA 

- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal; 

- Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a 
grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; 

- Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses 
dentárias elementares; 

- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

- 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 equipe, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

- Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 

- Realizar e/ou supervisionar o Técnico de Saúde Bucal na execução de tomadas radiográficas odontológicas; 

- Realizar coordenação da Unidade de Saúde; 

- Realizar funções de assessoria, apoio e gestão. 

2.3 CONTADOR  

- Planejar e executar atividades técnicas de contabilidade; 
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- Supervisionar, organizar e coordenar os serviços contábeis do IMESF; 

- Elaborar análises contábeis da situação financeira, econômica e patrimonial; 

- Elaborar planos de contas; 

- Preparar normas de trabalho de contabilidade; 

- Orientar e manter a escrituração contábil; 

- Fazer levantamentos, organizar, analisar e assinar balancetes e balanços patrimoniais e financeiros; 

- Efetuar perícias e revisões contábeis; 

- Elaborar relatórios referentes à situação financeira e patrimonial das repartições; - Orientar, do ponto de vista 
contábil, o levantamento dos bens patrimoniais; 

- Realizar estudos e pesquisas; 

- Executar auditoria pública nas repartições; 

- Elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis; 

- Prestar assessoramento na análise de custos; 

- Participar da elaboração de proposta orçamentária; 

- Prestar assessoramento e emitir pareceres; 

- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 

- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

2.4 ENFERMEIRO 

- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços; 

- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, em conjunto com os 
outros membros da equipe; 

- Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da 
equipe; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de 
Saúde; 

- Realizar coordenação da Unidade de Saúde; 

- Realizar funções de assessoria, apoio e gestão. 

2.5 MÉDICO 

- Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); 

- 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; 

- Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros da equipe; e 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB; 
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- Realizar coordenação da Unidade de Saúde; 

- Realizar funções de assessoria, apoio e gestão. 

3. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 

3.1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

- Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 
Unidade Básica de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.); 

- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

- Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de 
Saúde; 

- Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. 

3.2 TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

- Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; 

- Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; 

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

- Apoiar as atividades dos Auxiliares de Saúde Bucal e dos Agentes Comunitários de Saúde nas ações de prevenção 
e promoção da saúde bucal; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de 
Saúde; 

- Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde; 

- Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; 

- Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; 

- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

- Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica de flúor, 
conforme orientação do cirurgião dentista; 

- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

- Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 

- Remover suturas; 

- Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; 

- Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de 
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 

- Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos;  

- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

- Exercer as atividades de sua categoria profissional, bem como as estabelecidas para o Auxiliar de Saúde Bucal. 

 

3.1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

- Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabilidade pública; 

 - Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; 

- Escriturar contas correntes diversas; 

- Organizar boletins de receita e despesa; 

- Elaborar slips de caixa; 
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- Escriturar, mecânica ou manualmente, livros contábeis; 

- Levantar balancetes patrimoniais e financeiros; 

- Conferir balancetes auxiliares e slips de arrecadação; 

- Extrair contas de devedores do IMESF; 

- Examinar processos de prestação de contas; 

- Conferir guias de juros de apólices da dívida pública; 

- Operar com máquinas de contabilidade em geral; 

- Examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; 

- Informar processos relativos à despesa; 

- Interpretar legislação referente à contabilidade pública; 

- Efetuar cálculos de reavaliação do ativo e depreciação de bens móveis e imóveis; 

- Organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; 

- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

3.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

- Analisar, executar, divulgar e promover métodos e processos de trabalho, identificando os procedimentos de 
segurança e higiene; fatores de risco para acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e agentes 
ambientais agressivos ao funcionário, como insalubridade e periculosidade;  

- Participar, estudar, propor e executar alternativas, normas, programas e políticas de segurança do trabalho que 
controlem, eliminem ou reduzam os riscos de acidentes e promovam a melhoria no ambiente de trabalho, para 
preservar a integridade física e mental dos funcionários;  

- Promover palestras, debates, encontros e treinamentos com o objetivo de divulgar normas de segurança e higiene 
do trabalho; 

- Examinar e inspecionar locais, instalações e equipamentos de proteção individual e coletiva, e de proteção contra 
incêndio, observando as condições de trabalho, para determinar fatores de riscos de acidentes; 

- Informar, esclarecer, divulgar e conscientizar os funcionários sobre procedimentos e medidas de segurança do 
trabalho e sobre como prevenir acidentes;  

- Orientar e inspecionar atividades desenvolvidas também por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de 
segurança e higiene do trabalho previstos na legislação;  

- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e 

- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

4. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

4.1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

- Examinar processos;  

- Redigir e digitar pareceres e informações; 

- Redigir e digitar expedientes administrativos, tais como memorandos, cartas, ofícios e relatórios;  

- Revisar, quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, 
minutas de decreto e outros; 

- Secretariar reuniões e lavrar atas; 

- Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis, vantagens 
financeiras e descontos determinados por lei;  

- Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência;  

- Efetuar ou orientar o recebimento, a conferência, a armazenagem e a conservação de materiais e de outros 
suprimentos;  

- Manter atualizados os registros de estoque;  
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- Fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais;  

- Operar com terminais eletrônicos;  

- Auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotina;  

- Auxiliar na escrituração de livros contábeis;  

- Realizar atendimento ao público interno e externo, via telefone, por meios eletrônicos e presencialmente;  

- Manter arquivos, fichários e protocolos referentes a expedientes originários ou em circulação no seu setor de 
trabalho;  

- Organizar e manter atualizado o registro funcional dos servidores, realizando controle e lançamento de efetividade 
de servidores e estagiários, férias, vale-transporte, licença-prêmio, horas-extras e licenças;  

- Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação relativa à vida funcional dos servidores e àqueles 
endereçados ou encaminhados pelo setor, como memorandos e ofícios, entre outros, observando sua tabela de 
temporalidade;  

- Executar tarefas afins. 

5. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

5.1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

- Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; 

- Cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados; 

- Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

- Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo 
que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma 
visita/família/mês; 

- Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de 
Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade; 

- Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por 
meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por 
exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a 
respeito das situações de risco; 

- Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à 
prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de 
transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de 
acordo com o planejamento da equipe; 

- É permitido ao Agente Comunitário de Saúde desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de Saúde, desde 
que vinculadas às atribuições acima. 

OBS: O Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área de abrangência da unidade de saúde em que irá 
realizar suas atividades no cargo. 

5.2 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

- Realizar atividades de vigilância, prevenção, controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado; 

- Realizar mapeamento de seu território, identificando áreas de risco ambiental; 

- Planejar e/ou programar ações de controle de doenças ou agravos em conjunto com a equipe da Atenção 
Básica/Saúde da Família; 

- Orientar indivíduos e/ou comunidades sobre a prevenção, controle e tratamento de doenças infecciosas, em 
conjunto com a equipe de Atenção Básica, em consonância com o perfil epidemiológico do território visitado; 

- Desenvolver atividades inerentes ao combate à dengue, febre amarela, doença de Chagas, leishmaniose 
tegumentar e visceral e outras zoonoses e agravos causados por animais; 



IMESF                                                              Edital de Abertura – Concurso Público 01/2014 

FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012  CEP 91410-000  Porto Alegre – RS                                            7 
 Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016                         

- Orientar sobre os sinais e os sintomas de agravos ou doenças causadas por artrópodes e roedores de importância 
em saúde pública, encaminhando os casos suspeitos para as Unidades de Saúde; 

- Orientar sobre o manejo e /ou controle do ambiente para evitar a presença deroedores e vetores;  

- Realizar investigação de casos de leptospirose;  

- Realizar inquéritos de mordedura animal;  

- Realizar ações de recenseamento, imunização e controle de cães e gatos vitimados por leishmaniose e/ou raiva; 

- Vistoriar residências, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para investigação de possíveis focos 
(criadouros de vetores) e aplicação de larvicida e/ou inseticidas; 

- Identificar situações de saneamento e/ou meio ambiente que possam ser de risco à saúde humana, mantendo a sua 
Supervisão e a equipe de Atenção Básica de referência informadas sobre essas situações; 

- Realizar visitas domiciliares para orientação e prevenção à dengue em áreas não atendidas pela Estratégia de 
Saúde da Família; 

- Preencher formulários e executar procedimentos e normas estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da 
Dengue (PNCD) e por outros programas de prevenção e controle de endemias;  

- Executar controle mecânico, biológico e/ou químico, com manuseio e operação de equipamentos, com vista ao 
controle de vetores transmissores de zoonoses, sob orientação e supervisão de profissionais da área;  

- Zelar pela conservação e manutenção do material e dos equipamentos utilizados nas ações de controle e vigilância; 

- Participar de reuniões intra e intersetoriais relacionadas às atividades desenvolvidas; 

- Participar de eventos de capacitação e de qualificação profissional; 

- Executar tarefas afins relacionadas à vigilância em saúde; 

- Executar tarefas administrativas pertinentes às atividades do cargo; 

- Atuar em toda a área de abrangência da Gerência Distrital (GD), podendo ser convocado para realizar serviços 
públicos fora da GD a qual está vinculado na admissão. 

OBS: O Agente de Combate a Endemias deverá residir na área da Gerência Distrital de Saúde em que irá 
realizar suas atividades no cargo. 

5.3 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 

- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

- Desenvolver ações de promoção e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 

- Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; 

- Auxiliar e instrumentar o Cirurgião-dentista ou Técnico de Saúde Bucal nas intervenções clínicas; 

 - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de 
Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; 

- Adotar medidas de biossegurança visando o controle de infecção; 

- Processar filme radiográfico; 

- Selecionar moldeiras; 

- Preparar modelos em gesso; 

- Manipular materiais de uso odontológico;  

- Realizar, em equipe, levantamento de necessidades em saúde bucal; 

- Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 
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