PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRIN,A.
Estado do Paraná

ANEXO Ú¡¡rCO
Descrição de Cargos

e Funções

Carso: Promotor de Saúde Pública - Transitório
Funcão: ServÍco de Medicina do Trabalho

-

Suplementar

Classe: Unica
Códiso: PSPTRU01

Descrição Sintética
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, cooldenação, acompanhamento,

assessoramento,

pesquisa e execução de prccedimentos e programas, relativas à área de medicina clo trabalho.

Descrição Detalhada
Executal rotinas da rnedicina

a

admissionais

e

do trabalho;

dernissionais; inspeções

e encaminhamentos, periódicos,
em locais de tlabalho; laudos cle

consultas

pericul:sidade/insalubridade; pareceres técnicos prescritivos e orientações; pericia niédica;
encarninhaurentos para aposentacloria, reaclaptação funcional, atenditneutos emelgenciais;
prornover medidas profiláticas, etc. ;

Propor e desenvolver ações educativas que visem à promoção da lrigiene e saútde do trabalhaclor;
realizando pesquisas, palestras. congressos; desenvolvimento de tecnologia, normas, instruções
e rotinas; manuais, bem como instrução dos auxiliares, etc.;
Deselvolver atividades de assessoria, junto a entidades estacluais, federais etc.; junto a
cornissões especiaiizadas; junto a progffilnas de prevenção de acidentes, de leabilitação;junto a

a

a

chefias de diversas áreas;

a

Manter controle e registros estatísticos pertinentes à fuea;
Desenvolver outras atividades que visem à preservação, prevenção e manutenção cla higiene e
sailde coletiva do trabalhador;
Realizar treinamento na átreade atuação, quando solicitado;
Atuar, ¡a qgalidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igtral ttaturezao mediante
participação prévia etn processo de qualiflrcação e autorização superior;
Operal equipamentos e sistemas de informática e outtos, quando autorizado e necessár'io ao
exercício das demais atividades;
Dir.igir veículos leves, mediante autorização prévia, quanclo necessiít'io ao exercício das clemais

a

Manter organizados, limpos e couselvados os materiais, tnáquinas, equipamentos e local de

a
a

a
a

a

atividacles;

trabaiho, que estão sob sua responsabilidade;

Parlicipar, orientar, executar, supervisional e responder tecnicamente por atividades

a

de

medicina geral quando clesignaclos para tanto,

Participar, ofientar', executaf, superuisionat: e responder tecnicamente po[ atividades de
vigihnìia sanitál'ia por meio de ações de verificação, de análise, de controle sanitário, de
controle de proclutos, estabelecimentos, bens e substâncias cle interesse para a saútde,

a

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao conslullo, e da prestação de setviços
que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, denh'e outms ações pertiuentes, quando
designados para. tauto.

Requisito(s) da Função:
lnstrução: Superior completo.
Registro no conselho da categoria.
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Cargo: Promotor de Saúde Pública

-

Transitório

Função: Serviço de Enfermagem do Trabalho

-

Classe: UNICA

Suplementar

Cédigo: PSPTRU02

Descricão Sintética

Afuar em atividades de planejamento, elaboração, coordena.ção. acompanhamento, assessoramento,
pesquisa e execução de procedimentos e progrcmas, relativas à área de enfermagern do trabalho.
Descrição Detalhada
a

Estuclar, planejar, organizar, supervisionar, coordeuar

e

executar ações

de

enfermagem,

relacionados com o seruiço de medicina e segurança do tlabalho, interna e exteriramente, ao seu
a

a
I
a

a
a
a

a

a

a

¡

setor;
Participar: de equipes multidisciplinares no estabelecimento de ações programas, políticas de saúde,
jrurto a indivícluos, familia, comunidade e que visem à preservação, promoção, recuperação,
reabilitação da saúde e valorização do trabalhador;
Realizar e ou colaborar em pesquisas científìcas e em ações educativas, na área da sairde;
Dar pat'ecer técnico dentro de sua especialidade;
Executar atividades administrativas junto a sua unidade; coordenar pessoal de apoio; controlar e
mantel informações, materiais e equipamentos de seu setor;
Prornover e firantel iutercâmbio conr seriços de saúde ocupacional internos e exteruos;
Realizar treinamento na área de afuação, quando solicitado;
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual nafureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;

O¡remr equipamentos e sistemas de infonnática e outros, quando autorizado e necessário ao
exelcício das demais ativiclades;
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessárjo ao exercício das demais
atividadcs;
Manter organizados, linpos e conselados os materiais, máquinas, equipatnentos e local de
habalho, que estão sob sua responsabilidacle;
Participar, orientar, executar, supervisionar e respond.er tecnicamente por atividades de vigilância
sanitária por meio cle ações de verificação, cle análise, de controle sanitário, cle controle de prodntos,
estabelecimentos, bens e substâncias de interessa para a saúde, compreendida todas as etapas e
processos, da produção ao consumo, e da prestação de serviços que se relacionem rlireta ou
indiretamente coln a saúde, clentre outra^s ações pertinentes, quanclo designados para tanto.

Requisito(s) da Funçâo:
Ensino Superior completo,
Registro no respectivo Conselho da Categoria Profissional.
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Ofício

n' 002112021-SG
Londrina, 17 de fevereiro de 202I.

A

Sua Excelência, Senhor

Jairo Tamura
Presidente da Cãmara Municipal
Londrina - Pr

Assunto: Encaminha documentos para anexar ao PL 231202I

Senhor Presidente.

-

Estamos encaminhando o documento "Anexo Único Descrição
de Cargos e Funções" para ser anexado ao Projeto de Lei no 2312021, que
introduz alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Londrina,
instituído pela Lei no 9.337, de 19 de janeiro de2004; no Estatuto do Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei no 4.928,
de I7 de janeiro de 1992, e dá outras providências.
Atenciosamente,

Canziani Silveira
rÁnro DE GoVERNo

ffiL D[Il't.
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