
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 002/2016 
 

RETIFICAÇÃO Nº 001/2016  
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO 
QUADRO DE PESSOAL  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ (MG). 

 
 
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Itajubá-MG, no uso de suas atribuições legais, 
informa que em observância aos Princípios da Ampla Competitividade e da Publicidade, fica retificado o 
Edital 002/2016, referente ao PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS para 
preenchimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue: 
 
I – FICA ALTERADO no Anexo IV as atribuições dos cargos do NASF conforme abaixo:  
 
ASSISTENTE SOCIAL DO NASF  
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a elaborar e executar programas de assistência e promoção social à 
população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução dos problemas 
identificados. 

Atribuições típicas:  
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; planejar ações 
e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; 
realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar 
avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos;- desenvolver ações coletivas, utilizando os espaços públicos para fortalecimento da cidadania, trabalho comunitário 
e prevenção de violência, abuso de álcool e outras drogas; desenvolver ações intersetoriais, mantendo a integração com a rede de 
suporte social, fortalecendo e implementando as ações na comunidade; realização de ações preventivas e promocionais pertinentes 
à área, junto aos grupos programáticos desenvolvidos pelas ESF; desenvolver ações de caráter social junto às ESF, elaborar 
processos de solicitação de procedimentos de média e alta complexidade; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando 
referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; realizar visitas 
domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.  
 

EDUCADOR FÍSICO DO NASF  
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; planejar ações 
e desenvolver educação permanente; - acolher os usuários e humanizar a atenção; - trabalhar de forma integrada com as ESF; 
realizar visitas domiciliares necessárias; - desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar 
avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos;  formar grupos de atividade física com crianças com sobrepeso e obesidade utilizando os espaços públicos já 
existentes; formar grupos de ginástica, caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos  utilizando os espaços públicos já 
existentes; acompanhar usuários da ATI; formar grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os espaços públicos 
já existentes; avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; - oferecer orientações que promovam o auto cuidado e a 
prevenção de riscos em todas as suas ações; mobilizar a comunidade para participar da comemoração do dia mundial da atividade 
física; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, 
mantendo vínculo com os pacientes encaminhados. 
 
FISIOTERAPEUTA DO NASF  
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o 
máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados. 

Atribuições típicas:  
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; - planejar 
ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; 
realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar 
avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos;  promover programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações de processos que levam à 
incapacidade funcional, à patologias músculo esqueléticas, minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência 
corporal; realizar abordagem familiar e institucional (escolas e creches) no que diz respeito a ergonomia e postura de crianças e 



adolescentes; desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já constituídos (hiperdia, gestantes, 
obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a independência na execução das 
atividades diárias, assistência e inclusão social de portadores de deficiências transitórias ou permanentes; - realizar atendimentos 
ambulatoriais e domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, 
encaminhando a serviços de maior complexidade, quando necessário.  
 

NUTRICIONISTA DO NASF  
Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e serviços de 
nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população de baixa renda do Município. 
 
Atribuições típicas:  
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; - planejar 
ações e desenvolver educação permanente;  acolher os usuários e humanizar a atenção; - trabalhar de forma integrada com as 
ESF; - realizar visitas domiciliares necessárias;  desenvolver ações intersetoriais;  participar dos Conselhos Locais de Saúde;  
realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré estabelecidos;  desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a prevenção de doenças e promoção, 
manutenção e recuperação da saúde;  planejar, executar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e 
nutrição de acordo com o diagnóstico nutricional identificado na comunidade;  desenvolver ações educativas em grupos 
programáticos; priorizar ações envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as doenças e agravos não 
transmissíveis e nutrição materno infantil; prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico, com base nos dados clínicos, 
bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem como prescrição de dieta e evolução do paciente; promover articulação intersetorial 
para viabilizar cultivo de hortas e pomares comunitários, priorizando alimentos saudáveis regionais; integrar-se na rede de serviços 
oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados;  realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.  
 
PSICÓLOGO DO NASF  
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo de psicologia para o planejamento 
e execução de atividades nas áreas clínicas, educacional e do trabalho. 

Atribuições típicas: 
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita;  planejar 
ações e desenvolver educação permanente;  acolher os usuários e humanizar a atenção;  trabalhar de forma integrada com as 
ESF;  realizar visitas domiciliares necessárias;  desenvolver ações intersetoriais;  participar dos Conselhos Locais de Saúde;  
realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré estabelecidos; - desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com 
objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da comunidade;  auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF 
no que diz respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; - realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, 
álcool e drogas, traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade;  realizar ações de difusão da prática de 
atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização com relação ao transtorno mental;  acolher de forma especial 
o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua família, visando a reinserção social e a compreensão da doença;  mobilizar os 
recursos da comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; manter contato 
próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários de sua área 
de abrangência, que assim o necessitarem; realizar consultas para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para 
definir projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe;  integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e 
contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados;  realizar visitas domiciliares 
em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.  
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 

Itajubá, 22 de janeiro de 2016. 
 

 
ANDRÉ CARLOS ALVES DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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