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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

EMPREGOS ATRIBUIÇÕES 

1.01 – Merendeira 

Atribuições: Executa tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas, 
selecionando alimentos, preparando refeições e distribuindo-as aos comensais, para 
atender ao programa de alimentação escolar de promoção social, e ainda auxiliar 
esporadicamente à realização de eventos cívicos ou sociais. 

2.01 – Auxiliar de Enfermagem 
PSF 

 

Atribuições: Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, 
ministrar remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e 
coletar material para exame de laboratório. Prepara e esteriliza os instrumentos de 
trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar 
adequado, para assegurar sua utilização. Prepara os pacientes para consultas e 
exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização. Orienta o 
paciente sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito, instruindo sobre o 
uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a 
incidência de acidentes. Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a 
instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou 
médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

2.02 - Técnico de Enfermagem 
Atribuições: Atende as necessidades dos enfermos portadores de doenças de 
gravidade moderada, atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom 
atendimento aos pacientes.   

2.03 – Técnico em Segurança 
do Trabalho 

Atribuições: Executar as atividades relacionadas a segurança e higiene do trabalho, 

utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que 
objetivem a eliminação, controle ou redução permanente de acidentes e a melhoria das 
condições do ambiente de trabalho; Estabelecer normas e dispositivos de segurança, 
sugerindo modificações nos equipamentos e instalações, verificando sua observância a fim 
de prevenir acidentes; Inspecionar postos de combate a incêndio, examinando mangueiras, 
hidrantes, extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de suas 
perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e preventivas; Elaborar 
relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo 
aquisição, reparação e remanejamento de equipamentos, visando a verificar a total 
observância dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho; - 
Efetuar o desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos servidores da Prefeitura, 
instruindo os mesmos quanto às normas de segurança, combate a incêndios e demais 
medidas de prevenção de acidentes, por meio de palestras, a fim de que possam agir 
acertadamente em casos de emergência; coordenar a publicação de matérias sobre 
segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e 
avisos sobre prevenção de acidentes, para a garantia da integridade do pessoal; - realizar 
reuniões, palestras, cursos e seminários sobre segurança do trabalho, fornecendo 
informações sobre o assunto aos servidores, apresentando sugestões para aperfeiçoar o 
sistema existente; Elaborar relatórios de investigação de acidentes do trabalho, visando a 
evitar a repetição dos mesmos; Participar de seminários, cursos, treinamentos, visando ao 
intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional; Orientar as atividades de empresas 
contratadas quanto aos procedimentos de segurança; Fiscalizar as atividades das 
empresas contratadas quanto ao cumprimento das normas de segurança. 

3.01 – Contador 

Atribuições: Organiza e dirige os trabalhos inerentes a contabilidade da organização, 
planejando e supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, 
de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar elementos 
necessários à elaboração orçamentária ao controle da situação patrimonial e financeira 
da Prefeitura Municipal, bem como auxiliar o Prefeito Municipal na execução do 
orçamento programa. 

3.02 – Farmacêutico 

Atribuições: O emprego prestará serviços em sua específica área e poderá também 
se disponibilizar total ou parcialmente para prestação de serviços a outros órgãos 
Estaduais e/ou Federais, através de convênio; organiza a farmácia, seu estoque e 
principalmente, verifica rigorosamente o cumprimento das normas sanitárias para 
distribuição de medicamentos. 
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3.03 – Professor de Educação 
Básica II – Educação Física 

 

3.04 – Professor de Educação 
Básica II – Informática  

Organiza e promove as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino 
Fundamental, levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas 
às respectivas áreas de atuação (disciplinas específicas), visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.  

 

 


