LEI N.º 5.017/2019 – ANEXO.
Demonstrativo da Referência (Atuação dos Profissionais); das Funções; da Escolaridade, da Habilitação Legal e Requisitos à Contratação; das Atribuições; da
Carga Horária Semanal; dos Vencimentos e das Vagas.
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
Função

Enfermeiro
(Sede).

Enfermeiro
(Interior).

Escolaridade e requisitos à
contratação

Atribuições

Carga horária/
semanal

Vencimentos

Vagas

Ensino Superior completo em
Enfermagem, com registro
ativo no COREN/RS
(Conselho Regional de
Enfermagem do Rio Grande
do Sul).

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras),
em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames
complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão; Realizar e/ou supervisionar acolhimento
com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; Realizar
estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas
no território, junto aos demais membros da equipe; Realizar atividades em grupo e encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;
Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS
e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Supervisionar as ações do técnico/auxiliar
de enfermagem e ACS; Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados
a sua área de competência na UBS; Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões
de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os membros
da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 4.900,00
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Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras),
em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames
complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão; Realizar e/ou supervisionar acolhimento
Ensino Superior completo em com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; Realizar
Enfermagem, com registro ativo estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas
no território, junto aos demais membros da equipe; Realizar atividades em grupo e encaminhar,
no COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;
Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS
Rio Grande do Sul).
e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Supervisionar as ações do técnico/auxiliar
de enfermagem e ACS; Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados
a sua área de competência na UBS; Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões
de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os membros
da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 4.900,00

3

Enfermeiro
(Itinerante).

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras),
em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames
complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da profissão; Realizar e/ou supervisionar acolhimento
Ensino Superior completo em com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; Realizar
Enfermagem, com registro ativo estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas
no território, junto aos demais membros da equipe; Realizar atividades em grupo e encaminhar,
no COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;
Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS
Rio Grande do Sul).
e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Supervisionar as ações do técnico/auxiliar
de enfermagem e ACS; Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados
a sua área de competência na UBS; Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões
de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os membros
da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 4.900,00

1

Odontólogo-clínico
(Sede).

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, atividades em grupo na UBS e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; Realizar os
Ensino Superior completo em procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências,
Odontologia, com registro ativo pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem,
no Conselho Regional de
adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);
Odontologia.
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 com os demais membros
da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; Realizar
supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar e
avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe;
Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; Cumprir horário conforme contratado e
participar de reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que
sejam de responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os
membros da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 4.900,00
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Odontólogo-clínico
(Interior).

Técnico de
Enfermagem
(Sede).

Técnico de
Enfermagem
(Interior).

Ensino Superior completo em
Odontologia, com registro
ativo no Conselho Regional
de Odontologia.

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, atividades em grupo na UBS e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; Realizar os
procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências,
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem,
adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);
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 com os demais membros
da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; Realizar
supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar e
avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe;
Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; Cumprir horário conforme contratado e
participar de reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que
sejam de responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os
membros da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 4.900,00

1

Certificado de conclusão do
curso de Técnico de
Enfermagem e inscrição
COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do
Rio Grande do Sul).

Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício
de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar procedimentos de enfermagem, como
curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem,
preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo
com sua área de atuação e regulamentação; Cumprir horário conforme contratado e participar de
reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os membros
da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 2.000,00

61

Certificado de conclusão do
curso de Técnico de
Enfermagem e inscrição
COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do
Rio Grande do Sul).

Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício
de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar procedimentos de enfermagem, como
curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem,
preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo
com sua área de atuação e regulamentação; Cumprir horário conforme contratado e participar de
reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os membros
da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 2.000,00

6

Auxiliar de Saúde
Bucal
(Sede).

Auxiliar de Saúde
Bucal
(Interior).

Técnico de
Enfermagem
(Itinerante).

Ensino Médio e Curso de
Qualificação Profissional de
Saúde Bucal, com registro
ativo no Conselho Regional de
Odontologia - CRO.
(Documentação dentro de suas
respectivas validades).

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Executar organização, limpeza,
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho; Auxiliar e instrumentar os profissionais 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 Atenção Básica, 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; Processar
filme radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso
odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos; Participar da realização de
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e Exercer outras
atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; Cumprir horário conforme
contratado e participar de reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação
profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições
comuns a todos os membros da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de
setembro de 2017.

40 horas

R$ 1.500,00
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Ensino Médio e Curso de
Qualificação Profissional de
Saúde Bucal, com registro
ativo no Conselho Regional de
Odontologia - CRO.
(Documentação dentro de suas
respectivas validades).

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Executar organização, limpeza,
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho; Auxiliar e instrumentar os profissionais 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 Atenção Básica, 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; Processar
filme radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso
odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos; Participar da realização de
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e Exercer outras
atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; Cumprir horário conforme
contratado e participar de reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação
profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições
comuns a todos os membros da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de
setembro de 2017.

40 horas

R$ 1.500,00

1

Certificado de conclusão do
curso de Técnico de
Enfermagem e inscrição
COREN/RS (Conselho
Regional de Enfermagem do
Rio Grande do Sul).

Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício
de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar procedimentos de enfermagem, como
curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem,
preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo
com sua área de atuação e regulamentação; Cumprir horário conforme contratado e participar de
reuniões de equipe; Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação, além de todas as atribuições comuns a todos os membros
da equipe da atenção básica, conforme Portaria n.º 2.436 de 21 de setembro de 2017.

40 horas

R$ 2.000,00

2

Médico Generalista.

Habilitação legal exigida para
o exercício da especialidade a
que concorre e registro ativo
no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio
Grande do Sul – CREMERS.

Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias 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 entre outros);
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas
técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas
as disposições legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais,
mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito; Indicar a
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento da pessoa; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE
em conjunto com os outros membros da equipe; Exercer outras atribuições que sejam de
responsabilidade na sua área de atuação; Cumprir horário conforme contratado e participar de
reuniões de equipe.

20 horas

R$ 7.385,48

4

Função

Enfermeiro
(Coordenador)

Escolaridade e requisitos à
contratação

Atribuições

Carga horária/
semanal

Adicional

Vaga

Ensino Superior completo em
Enfermagem, com registro
ativo no COREN/RS
(Conselho Regional de
Enfermagem do Rio Grande do
Sul).

Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro
do município; Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com
as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação
nacional vigente; Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e
garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de
diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de
gestão, para garantir a integralidade do cuidado; Estabelecer e adotar mecanismos de
encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as
necessidades de saúde das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado; Manter
atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços
disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde vigente, conforme regulamentação específica; Organizar os serviços para permitir que a
Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da RAS; Fomentar a
mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do
controle social; Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia
prioritária de organização da Atenção Básica; Prestar apoio institucional às equipes e serviços no
processo de implantação, acompanhamento, e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e
consolidação da Estratégia Saúde da Família; Definir estratégias de institucionalização da avaliação
da Atenção Básica; Desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores,
para formação e garantia de educação permanente e continuada aos profissionais de saúde de todas
as equipes que atuam na Atenção Básica; Organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das
referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica e de acordo com as
necessidades de saúde das mesmas; e, Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos
os profissionais que compõem as equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com as jornadas
de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente e
a modalidade de atenção.

40 horas

R$ 3.600,00

1

