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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Competências/Atribuições: assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e 

supervisão das atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro; participar 

de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgências/emergências; 

realizar manobras de extração manual de vítimas. Atuando como Técnico Auxiliar de Regulação 

Médica (TARM) deve atender solicitações telefônicas da população na área de atendimento a 

chamadas de urgência/emergência 192. 

 

 

CONDUTOR SOCORRISTA  

Competências/Atribuições: conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e 

transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 

estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas 

orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de 

saúde integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte 

à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas reanimação 

cardiorespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e 

sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local 

de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu 

substituto; cumprir, com pontualidade, seus horários de chegada aos plantões determinados, com, no 

mínimo, quinze minutos de antecedência; tratar com respeito e coleguismo os médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e condutores; utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, 

aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do 

patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários e sendo responsável pelo mau uso. 

Atuando como Operador de Rádio, deve operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais 

de Regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-

hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada 

veículo da frota; conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido 

pelo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 

 

 

MÉDICO  

Competências/Atribuições: exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da 

região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o 

atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade 

operacional; recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de 

atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do atendimento 

local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter contato diário com 

os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pacientes nas 

ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-

hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço 
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nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis 

pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; 

preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de assistência pré-hospitalar; 

garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos 

serviços de urgência; obedecer ao código de ética médica.  

 


