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LEI COMPLEMENTAR N.º 056/2022 
 

 

DE 25 DE ABRIL DE 2022. 

 

INSTITUI O CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL I (CAPS), NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, ESTADO DE 

MINAS GERAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E EU, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1.° Fica instituído, no âmbito do Município de Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais, o Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS), vinculado à Secretaria Municipal de 

Saúde, na Modalidade I, destinado para o atendimento de pacientes com transtornos mentais, 

pacientes decorrentes do uso e dependências de álcool e de substâncias psicoativas, em 

conformidade com a Lei Federal n.º 10.216, de 06 de abril de 2001 e Portaria n.º 336/GM, de 

19 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde. 

 

Parágrafo único. O CAPS será coordenado e executado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Coqueiral, que estabelecerá os critérios de implantação e expansão 

do serviço no Município para atender a população de Coqueiral e Santana da Vargem. 

 

Art. 2.º O Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS) tem como principais 

finalidades: 

 

I. Prestar atendimento em regime de atenção diária; 

II. Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e 

personalizado; 

III. Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais 

que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando 

estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas; 
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IV. Organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território; 

V. Realizar atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na 

comunidade e sua inserção familiar e social; 

VI. Dar suporte e supervisionar a atenção à Saúde Mental na rede e na 

Estratégia de Saúde da Família; 

VII. Regular a porta de entrada da rede da assistência em Saúde Mental no 

município; 

VIII. Cooperar na definição de políticas públicas e estratégias voltadas para a 

redução de fatores de risco e fortalecimento dos fatores de proteção;  

IX. Realizar reuniões periódicas para matriciamento juntamente com a 

Atenção Primária do Município de Coqueiral e Santana da Vargem para 

discussão dos casos;  

X. Atuar no planejamento terapêutico, caracterizado pelo atendimento 

individualizado e de evolução contínua. 

 

Parágrafo único. Os pacientes assistidos em um turno de 04 (quatro) horas 

diárias receberão uma refeição diária e, os assistidos em dois turnos, num total de 08 (oito) 

horas diárias receberão duas refeições diárias. 

 

Art. 3.º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 

que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, 

sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos 

econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer 

outra. 

 

Parágrafo único. O CAPS funcionará em área física específica e independente 

de qualquer estrutura existente no Município. 

 

Art. 4.° A equipe técnica mínima para atuação no CAPS, para atendimento médio 

de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes por dia, em 

regime de atendimento intensivo, será composta por no mínimo:  

 

I.  02 (dois) Médicos CAPS, com formação em Saúde Mental; 

II.  05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias 

profissionais:  

a) 01 (um) Psicólogo II CAPS; 
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b) 01 (um) Psicólogo I CAPS; 

c) 01 (um) Assistente Social CAPS; 

d) 01 (um) Terapeuta Ocupacional CAPS; 

e) 01 (um) Pedagogo CAPS. 

III. 03 (três) profissionais de nível técnico: 

a) 01 (um) Técnico em Enfermagem CAPS; 

b) 02 (dois) Artesões CAPS. 

 

Parágrafo único. As descrições e atribuições dos cargos relacionados no Art. 4.º 

são as constantes do Anexo II desta Lei. 

 

Art. 5.º O financiamento do CAPS será através de repasse federal no bloco da 

Média e Alta Complexidade, em rubrica orçamentária própria. 

 

Art. 6.º A assistência prestada aos pacientes no CAPS inclui as seguintes 

atividades: 

 

I. Atendimento individual tais como medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros; 

II. Atendimento em grupos, tais como psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outras; 

III. Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 

superior ou nível médio; 

IV. Atendimento à família; 

V. Atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na 

comunidade e sua inserção familiar e social. 

 

Art. 7.° Aplicam-se aos profissionais que atuam no CAPS os deveres funcionais 

comuns aos servidores públicos municipais na forma disposta no Estatuto. 

 

Art. 8.º O Município de Coqueiral, por seu Poder Executivo, fica autorizado a 

promover contratação temporária, através de Processo Seletivo Simplificado, sob excepcional 

interesse público, de profissionais para composição do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS). 
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Art. 9.° Para o desenvolvimento das ações poderá o Município firmar convênios 

com instituições públicas de nível federal, estadual ou municipal e/ ou entidades privadas com 

ou sem fins lucrativos e de caráter beneficente, desde que observado o que dispõe o inciso 

IX, artigo 37 da Constituição Federal.  

 

Art. 10. Para atender ao que dispõe no art. 4.º desta Lei ficam criados os 

cargos/vagas de provimento e respectivos padrões remuneratórios, constantes no Anexo I 

desta Lei. 

 

Art. 11. A presente Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Prefeitura do Município de Coqueiral, 25 de abril de 2022. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 

Tabela de cargos/vagas de provimento e respectivos padrões remuneratórios – CAPS 
 
 

Código Denominação do Cargo 
N.º de 

vagas 
Nível 

Carga horária 

semanal 

Vencimento 

(R$) 

CAPS01 Artesão CAPS 02 I 40 horas 1.230,00 

CAPS02 Técnico de Enfermagem CAPS 01 II 40 horas 1.270,00 

CAPS03 Pedagogo CAPS 01 III 40 horas 1.808,07 

CAPS04 Terapeuta Ocupacional CAPS 01 III 20 horas 1.808,07 

CAPS05 Assistente Social CAPS 01 III 30 horas 1.808,07 

CAPS06 Psicólogo I CAPS 01 III 20 horas 1.808,07 

CAPS07 Psicólogo II CAPS 01 IV 40 horas 2.406,53 

CAPS08 Médico CAPS 02 V 10 horas 3.637,79 
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ANEXO II 
 

Descrições e atribuições dos cargos – CAPS 
 
 

Nome do cargo Código  
Artesão CAPS CAPS01 
 
Objetivo: 
Atender às necessidades dos usuários do CAPS e realizar oficinas terapêuticas sob 
supervisão dos profissionais de nível superior. 
 
Conhecimentos: 

 O cargo exige habilidades para realização de trabalhos manuais; 
 Cortesia e trato no relacionamento com pessoas são imprescindíveis; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas: 

 Segue padrões estabelecidos com identificação das situações a que elas se aplicam;  
 Recebe supervisão e orientação de profissional experiente na realização do trabalho; 
 Pode tomar pequenas decisões.  

 
Requisitos:  

 Ensino médio completo, preferencialmente curso profissionalizante na área de 
artesanato; 

 Jornada de trabalho: 40 horas semanais  
 

Descrição detalhada das tarefas 
 

Atribuições do cargo:  
 Desenvolver atividades artísticas, manuais e artesanais;  
 Desenvolver outras atividades inerentes à função por determinação das chefias; 
 Oferecer oficinas, na sua área de conhecimento e experiência, na Rede Municipal de 

Saúde; 
 Ofertar atividades grupais, estruturadas e não estruturadas, com a finalidade de 

promover: socialização, expressão e inserção social; 
 Orientar atividades de pintura, música, expressão corporal, artesanato, artes plásticas, 

cerâmicas e outras afins, de acordo com núcleos de saber específico; 
 Propiciar oficinas, atividades e estratégias de inclusão social e cultural dos usuários, 

valorizando as intervenções que fazem parte da Agenda da Saúde Mental; 
 Ampliar as autonomias e habilidades dos usuários, respeitando a diversidade e 

multiplicidade de ritmo dos mesmos; 
 Elaborar lista de materiais e quantitativos necessários para o bom funcionamento de 

suas atividades; 
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 Organizar, cuidar e responsabilizar-se pelos materiais de uso diário das oficinas e das 
atividades realizadas pelos usuários; 

 Elaborar e manter exposições dos trabalhos realizados nas oficinas; 
 Registrar os fazeres e acontecimentos ocorridos na Oficina; 
 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 
 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação; 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 
 
Nome do cargo Código  
Técnico de Enfermagem CAPS CAPS02 
 
Objetivo: 
Atende às necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca gravidade, atuando 
sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom atendimento aos pacientes.  
 
Conhecimentos: 

 O cargo exige conhecimentos técnicos e práticos na área de atuação;  
 Cortesia e trato no relacionamento com pessoas são imprescindíveis;  
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas: 

 Segue padrões estabelecidos com identificação das situações a que elas se aplicam;  
 Recebe supervisão e orientação de profissional experiente na realização do trabalho;  
 Pode tomar pequenas decisões.  
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Requisitos  

 Formação em curso de nível técnico na área específica do cargo; 
 Registro no Coren; 
 Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuições do cargo: 

 Efetuar atividades de assistência de enfermagem nas unidades de saúde, 
movimentação do paciente;  

 Prevenção e controle de infecção hospitalar: medidas de assepsia, higienização, 
desinfecção, antissepsia e esterilização, preparo de material para esterilização;  

 Prevenção de acidentes mecânicos, físicos e químicos;  
 segurança do paciente acamado: movimentação, transporte, precauções e conforto; 

pesagem e mensuração; 
 Verificação de temperatura, pulso, respiração e tensão arterial; exames físicos e 

laboratoriais; 
 Atendimento às necessidades de higiene corporal;  
 Administração de medicamentos por via oral e parenteral; preparo de drogas e 

soluções; cuidados na punção lombar, aspiração, oxigenoterapia, nebulização, 
drenagens, lavagem, transfusão sanguínea e balanço hídrico; 

 Assistência ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de 
enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 
grave;  

 Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 
vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência da saúde; 

 Integrar a equipe de saúde, executar outras atribuições correlatas além ministrar 
cuidados de enfermagem aos usuários do CAPS, tais como administrar 
medicamentos, assisti-los nas atividades da vida cotidiana dentro do ambiente do 
CAPS; 

 Realizar visitas domiciliares e medicação supervisionada;  
 Realizar outras atribuições inerentes à profissão e às demandas do cargo; 
 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 
 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
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 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 
habilitação ou de reabilitação; 

 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 
 
Nome do cargo Código  
Pedagogo CAPS CAPS03 
 
Objetivo: 
Prestar atendimentos voltados aos usuários do CAPS e da rede de saúde mental. 
 
Conhecimentos  

 O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e 
práticas modernas de psicologia e materiais usados em clínica psicológica; 

 Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas; 
 Requer capacidade técnica para atender pacientes em crises; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas: 

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para ser encontrar soluções; 

 Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área 
específica. 

 
Requisitos  

 Formação em curso de nível superior em Pedagogia; 
 Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuições do cargo: 

 Acompanhar o desenvolvimento biopsicossocial no que se refere ao processo 
pedagógico dos usuários atendidos no CAPS, bem como estimular o desenvolvimento 
das potencialidades de cada um deles;  
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 Avaliar resultados quanto ao processo educativo dos usuários e promover 
intervenções didáticas que o favoreçam;  

 Realizar orientação às famílias no que se refere ao modelo Assistencial de Saúde 
Mental;  

 Realizar oficinas terapêuticas dentro da proposta de reabilitação psicossocial do 
CAPS;  

 Realizar atendimentos na modalidade de grupo operativo para usuários do CAPS;  
 Elaborar projeto terapêutico individual dos portadores de sofrimento mental junto à 

equipe multiprofissional, de acordo com reunião específica para discussão do mesmo; 
 Participar a elaboração de planos, programas e projetos voltados para a melhoria do 

Serviço de Saúde Mental; 
 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente.; 
 tender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação; 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 
 
Nome do cargo Código  
Terapeuta Ocupacional CAPS CAPS04 
 
Objetivo: 
Prestar atendimentos voltados aos usuários do CAPS e da rede de saúde mental. 
 
Conhecimentos: 

 O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e 
práticas; 

 Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas; 
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 Requer capacidade técnica para atender pacientes em crises; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas  

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para ser encontrar soluções;  

 Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área 
específica. 

 
Requisitos  

 Formação em curso de nível superior em Terapia Ocupacional; 
 Registro no CREFITO-MG; 
 Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuições do cargo: 

 Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas com a finalidade de 
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente.  

 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de terapia ocupacional;  

 Orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção de 
saúde e qualidade de vida; 

 Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; 
 Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do 

indivíduo; 
 Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros;  
 Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo; 
 Atender individualmente e em grupos os pacientes, aplicando as técnicas inerentes à 

profissão;  
 Executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 
 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas. 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências. 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação. 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação. 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução. 
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 Planejar atividades terapêuticas. 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares. 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos. 
 Utilizar recursos de informática. 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior.  
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 
 
Nome do cargo Código  
Assistente Social CAPS CAPS05 
 
Objetivo: 
Prestar atendimentos voltados aos usuários do CAPS e da rede de saúde mental. 
 
Conhecimentos:  

 O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e 
práticas modernas da área de social; 

 Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas; 
 Requer capacidade técnica para atender pacientes em crises; 
 Requer conhecimento para ingressar o usuário na comunidade; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas: 

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para ser encontrar soluções;  

 Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área 
específica. 

 
Requisitos  

 Formação em curso de nível superior em Serviço Social, preferencialmente 
experiência na área de Saúde mental; 

 Registro no CRESS-MG; 
 Jornada de trabalho: 30 horas semanais 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuição do cargo: 

 Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando analisando 
problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando 
métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes 
de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas 
à sociedade; 
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 Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de 
ações que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos 
indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio social;  

 Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir 
o seu ajustamento ao meio social;  

 Ajudar as pessoas que estão decorrentes de problemas psicossociais, como menores 
carentes ou infratores, agilização de exames, remédios e outros que facilitem e 
auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; 

 Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo 
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria 
do comportamento individual;  

 Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes 
suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação 
e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros;  

 Organizar programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à 
hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades graves;  

 Elaborar e emitir pareceres socioeconômicos, relatórios mensais de planejamento 
familiar e relação de material e medicamentos necessários; 

 Participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas 
multiprofissionais, para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas 
física ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; 

 Executar outras tarefas inerentes ao cargo; 
 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 
 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação; 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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Nome do cargo Código  
Psicólogo I CAPS CAPS06 
 
Objetivo: 
Prestar atendimentos voltados aos usuários do CAPS e da rede de saúde mental. 
 
Conhecimentos: 

 O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e 
práticas modernas de psicologia e materiais usados em clínica psicológica; 

 Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas; 
 Requer capacidade técnica para atender pacientes em crises; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas:  

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para se encontrar soluções;  

 Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área 
específica. 

 
Requisitos: 

 Formação em curso de nível superior em Psicologia, preferencialmente especializado 
na área de saúde mental; 

 Registro no CRP-MG; 
 Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuição do cargo: 

 Acolher o paciente; 
 Atender individualmente e em grupo os pacientes da CAPS aplicando as técnicas 

inerentes à profissão;  
 Efetuar avaliações psicológicas e praticar tarefas afins;  
 Dirigir equipes de saúde e de assistência psicossocial individual e grupal; 
 Fazer psicodiagnósticos;  
 Solicitar avaliações de outros profissionais (acolhimentos) saúde/assistência social;  
 Prestar atendimento em crises a todos os implicados nos espaços onde ocorrem;  
 Realizar visitas e consultas domiciliares;  
 Acompanhar internações domiciliares e hospitalares;  
 Executar outras tarefas inerentes ao cargo; 
 Reúne informações a respeito de pacientes, transcrevendo os dados 

psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos 
analistas e psiquiatras subsídios indispensáveis aos diagnósticos e tratamentos das 
respectivas enfermidades; 
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 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 

 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; 

 Matriciamento saúde; 
 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação; 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Acolher, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Plantão psicológico 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 
 
Nome do cargo Código  
Psicólogo II CAPS CAPS07 
 
Objetivo: 
Prestar atendimentos voltados aos usuários do CAPS e da rede de saúde mental. 
 
Conhecimentos: 

 O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e 
práticas modernas de psicologia e materiais usados em clínica psicológica; 

 Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas; 
 Requer capacidade técnica para atender pacientes em crises; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas: 

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para ser encontrar soluções;  

 Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área 
específica. 
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Requisitos: 

 Formação em curso de nível superior em Psicologia, preferencialmente especializado 
na área de saúde mental; 

 Registro no CRP-MG; 
 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuição do cargo: 

 Atender individualmente e em grupo os pacientes da CAPS aplicando as técnicas 
inerentes à profissão;  

 Efetuar avaliações psicológicas e praticar tarefas afins;  
 Dirigir equipes de saúde e de assistência psicossocial individual e grupal; 
 Fazer psicodiagnósticos;  
 Solicitar avaliações de outros profissionais;  
 Prestar atendimento em crises a todos os implicados nos espaços onde ocorrem;  
 Realizar visitas e consultas domiciliares;  
 Acompanhar internações domiciliares e hospitalares;  
 Executar outras tarefas inerentes ao cargo; 
 Reúne informações a respeito de pacientes, transcrevendo os dados 

psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos 
analistas e psiquiatras subsídios indispensáveis aos diagnósticos e tratamentos das 
respectivas enfermidades; 

 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; 

 Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação; 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
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 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
 
 
Nome do cargo Código 
Médico CAPS CAPS08 
 
Objetivo: 
Prestar assistência médica voltada para os usuários do CAPS e da rede de saúde mental. 
 
Conhecimentos: 

 O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e 
práticas modernas de medicina, dos equipamentos e materiais usados em clínica 
médica; 

 Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas; 
 As atribuições dos profissionais que atuam no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

deverão seguir as normas específicas no Ministério da Saúde. 
 
Solução de problemas:  

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para ser encontrar soluções;  

 Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área 
específica. 

 
Requisitos: 

 Formação em curso de nível superior em Medicina, preferencialmente especializado 
na área de Psiquiatria; 

 Registro no CRM-MG; 
 Jornada de Trabalho: 10 horas semanais. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

 
Atribuição do cargo: 

 Ter habilidade para trabalhar em equipe multiprofissional, colaborando na construção 
do projeto terapêutico do serviço;  

 Realizar atendimento na área de psiquiatria; 
 Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa, realizar atendimentos, 

exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e área. Realizar atendimentos individuais, em grupos 
e visitas domiciliares; 

 Promover e participar de ações intersetoriais e matriciamento com as Equipes de 
Saúde da Família ou Atenção Básica, favorecendo p trabalho em rede; 

 Habilitação: Diploma de Nível Superior em Medicina preferencialmente com 
Especialização em Psiquiatria ou Residência Médica em Psiquiatria, com registro no 
CRM; 
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 Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente. Atender pacientes para 
prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos 
de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; 

 Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; 
 Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da 

avaliação; 
 Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de 

habilitação ou de reabilitação; 
 Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução; 
 Planejar atividades terapêuticas; 
 Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 
 Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional conforme solicitado pelo superior; 
 Prestar atenção às pessoas com transtornos mentais com paciência, dedicação, amor, 

carinho, tolerância, compreensão, persistência, abdicação; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 


