MISSÃO SAL DA TERRA
Processo Seletivo nº 01/2014
Organização: Reis & Reis Auditores Associados
5ª Retificação do Edital nº 01/2014
A MISSÃO SAL DA TERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimentos dos

interessados, a 5ª retificação do Edital de Processo Seletivo nº 01/2014, que objetiva alterar os seguintes
itens:
- Atribuições do cargo de Assistente Social no Anexo V.

ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Onde se lê:
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Acolher, orientar e acompanhar aos familiares no momento do óbito; Acolher, orientar e encaminhar aos
serviços disponíveis na rede externa (Equipamentos Sociais); Acolher, orientar e encaminhar demanda
espontânea da sociedade: previdência, assistência, dependente químico, idoso, criança, mulher,
encaminhar para rede de serviço, solicitação de relatório médico, dentre outras demandas; Acolher,
orientar e montar o processo de Planejamento Familiar (vasectomia e laqueadura); Acompanhar
diariamente os pacientes que estão no SUS Fácil; Acompanhar passagem de plantão com equipe de
enfermagem; Alimentar sistemas de informação e documentos afins conforme legislação e normas da
instituição; Apoiar a auxiliar administrativo em alguns horários no encaminhamento a pacientes
classificados pela enfermagem aos UAPSF’s de origem; Apoiar e desenvolver técnicas de educação e
mobilização em saúde; Atender a empregadores para verificar veracidade de atestados fornecidos por
profissionais da Unidade; Atender as famílias de forma integral, estimulando a reflexão sobre o
conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e
crises potenciais; Atender os pacientes atendidos no ambulatório pelos médicos especialistas; Avaliar e
solicitar transporte de Ambulância para pacientes atendidos no Ambulatório; Construir junto com os
profissionais das UAPSF’s estratégias para identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao
abuso de álcool e a outras drogas; Contatar e orientar paciente ou responsável, avisando sobre
agendamento de exames tomográficos; coordenar a gestão de casos de pacientes de risco conforme
normas da instituição; Coordenar os trabalhos de caráter social nas UAPSF’s, conforme normas da
instituição; Discutir e realizar visitas domiciliares, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de
saúde, conforme planejamento e programação local; Discutir e refletir permanentemente a realidade
social e as formas de organização social dos territórios, construindo estratégias de como lidar com suas
adversidades e potencialidades; Encaminhar APAC’s à central de Regulação para autorização e
agendamento de exames (Ecocardiógrafa transesofágico, cateterismo); Encaminhar pacientes atendidos
no Pronto Atendimento ao CAPS; Entrar em contato por telefone com a unidade de referência
solicitando visita da agente comunitária de saúde (ACS) para acompanhamento e agendamento de
procedimentos conforme solicitado pelo médico; Entregar APAC’s autorizadas de tomografias ao
paciente ou responsável mediante apresentação de documento de identificação com foto; Entregar e
protocolar as declarações de Óbito a VIGEP (Vigilância Epidemiológica); Estimular e acompanhar o
desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário; Executar no seu nível de competência ações de
vigilância epidemiológica e sanitária, conforme normas da instituição; Executar outras atribuições afins,
delegadas pelo coordenador da unidade local, dentro de sua competência profissional. Fazer busca ativa
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de pacientes solicitado pela Central de regulação Setor de traumatologia; Identificar no território, valores
e normas culturais das famílias e comunidade, que podem estar contribuindo no processo de
adoecimento; Identificar, articular e disponibilizar para as UAPSF’s uma rede de proteção social; Incentivar
a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde; Intermediar a relação
entre paciente – familiar – corpo clínico (boletim médico); Mediar encaixe de consulta no Ambulatório
com especialistas; Na transferência de pacientes em observação na unidade, acolher e orientar ao
paciente e/ou familiar, e colher assinatura no termo de transferência; Orientar a população quanto ao
agendamento de exames de alta complexidade; Orientar aos cidadãos quanto aos serviços disponíveis na
rede; Orientar o planejamento familiar, conforme protocolo e normas da instituição; Orientar quanto aos
serviços fornecidos na rede; Participar da elaboração e validação de protocolos, discussão de sessões
clínicas, comissões (ética, revisão de prontuários, outros) e conselhos de saúde; Participar de programa de
educação permanente, definidos pela instituição; Participar de reuniões de Planejamento Familiar e
reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde; Possibilitar e compartilhar técnicas que
identifiquem oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável, ou estratégias que
propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude com a comunidade; Preenchimento e assinatura dos
termos de internação; Realizar a pesquisa de satisfação com pacientes atendidos no Pronto
Atendimento; Realizar ações de saúde coletiva; Realizar acolhimento, orientação e encaminhamento à
rede de serviços aos pacientes atendidos no Pronto Atendimento; Realizar alta social, acolhimento,
orientação aos familiares; Realizar contato telefônico com familiares a pedido do paciente ou profissionais
da Unidade; Realizar contato telefônico com familiares em observação para solicitar acompanhante;
Realizar corrida de leito, acolhimento e orientação ao paciente e/ou familiares; Realizar mediação entre
paciente e médicos em relação aos atestados e/ ou receitas fornecidas no Pronto Atendimento; Realizar
pesquisa de satisfação de atendidos no ambulatório; Executar outras atribuições afins.

Leia-se:
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Acolher, orientar e acompanhar aos familiares no momento do óbito; Acolher, orientar e encaminhar aos
serviços disponíveis na rede externa (Equipamentos Sociais); Acolher, orientar e encaminhar demanda
espontânea da sociedade: previdência, assistência, dependente químico, idoso, criança, mulher,
encaminhar para rede de serviço, solicitação de relatório médico, dentre outras demandas; Acolher,
orientar e montar o processo de Planejamento Familiar (vasectomia e laqueadura); Acompanhar
diariamente os pacientes que estão no SUS Fácil; Acompanhar passagem de plantão com equipe de
enfermagem; Alimentar sistemas de informação e documentos afins conforme legislação e normas da
instituição; Apoiar a auxiliar administrativo em alguns horários no encaminhamento a pacientes
classificados pela enfermagem aos UAPSF’s de origem; Apoiar e desenvolver técnicas de educação e
mobilização em saúde; Atender a empregadores para verificar veracidade de atestados fornecidos por
profissionais da Unidade; Atender as famílias de forma integral, estimulando a reflexão sobre o
conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e
crises potenciais; Atender os pacientes atendidos no ambulatório pelos médicos especialistas; Avaliar e
solicitar transporte de Ambulância para pacientes atendidos no Ambulatório; Construir junto com os
profissionais das UAPSF’s estratégias para identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao
abuso de álcool e a outras drogas; Contatar e orientar paciente ou responsável, avisando sobre
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agendamento de exames tomográficos; coordenar a gestão de casos de pacientes de risco conforme
normas da instituição; Coordenar os trabalhos de caráter social nas UAPSF’s, conforme normas da
instituição; Discutir e realizar visitas domiciliares, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de
saúde, conforme planejamento e programação local; Discutir e refletir permanentemente a realidade
social e as formas de organização social dos territórios, construindo estratégias de como lidar com suas
adversidades e potencialidades; Encaminhar APAC’s à central de Regulação para autorização e
agendamento de exames (Ecocardiógrafa transesofágico, cateterismo); Encaminhar pacientes atendidos
no Pronto Atendimento ao CAPS; Entrar em contato por telefone com a unidade de referência
solicitando visita da agente comunitária de saúde (ACS) para acompanhamento e agendamento de
procedimentos conforme solicitado pelo médico; Entregar APAC’s autorizadas de tomografias ao
paciente ou responsável mediante apresentação de documento de identificação com foto; Entregar e
protocolar as declarações de Óbito a VIGEP (Vigilância Epidemiológica); Estimular e acompanhar o
desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário; Executar no seu nível de competência ações de
vigilância epidemiológica e sanitária, conforme normas da instituição; Executar outras atribuições afins,
delegadas pelo coordenador da unidade local, dentro de sua competência profissional. Fazer busca ativa
de pacientes solicitado pela Central de regulação Setor de traumatologia; Identificar no território, valores
e normas culturais das famílias e comunidade, que podem estar contribuindo no processo de
adoecimento; Identificar, articular e disponibilizar para as UAPSF’s uma rede de proteção social; Incentivar
a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde; Intermediar a relação
entre paciente – familiar – corpo clínico (boletim médico); Mediar encaixe de consulta no Ambulatório
com especialistas; Na transferência de pacientes em observação na unidade, acolher e orientar ao
paciente e/ou familiar, e colher assinatura no termo de transferência; Orientar a população quanto ao
agendamento de exames de alta complexidade; Orientar aos cidadãos quanto aos serviços disponíveis na
rede; Orientar o planejamento familiar, conforme protocolo e normas da instituição; Orientar quanto aos
serviços fornecidos na rede; Participar da elaboração e validação de protocolos, discussão de sessões
clínicas, comissões (ética, revisão de prontuários, outros) e conselhos de saúde; Participar de programa de
educação permanente, definidos pela instituição; Participar de reuniões de Planejamento Familiar e
reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde; Possibilitar e compartilhar técnicas que
identifiquem oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável, ou estratégias que
propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude com a comunidade; Preenchimento e assinatura dos
termos de internação; Realizar a pesquisa de satisfação com pacientes atendidos no Pronto
Atendimento; Realizar ações de saúde coletiva; Realizar acolhimento, orientação e encaminhamento à
rede de serviços aos pacientes atendidos no Pronto Atendimento; Realizar alta social, acolhimento,
orientação aos familiares; Realizar contato telefônico com familiares a pedido do paciente ou profissionais
da Unidade; Realizar contato telefônico com familiares em observação para solicitar acompanhante;
Realizar corrida de leito, acolhimento e orientação ao paciente e/ou familiares; Realizar mediação entre
paciente e médicos em relação aos atestados e/ ou receitas fornecidas no Pronto Atendimento; Realizar
pesquisa de satisfação de atendidos no ambulatório; Executar outras atribuições afins.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e datas do edital.
Uberlândia, 22 de outubro de 2014.

Comissão do Processo Seletivo
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