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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO 

 
1.01 - JARDINEIRO 
Prepara a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao plantio de 
flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; efetua a podagem das plantas e árvores, aparando-as 
em épocas determinadas, com tesouras e instrumentos apropriados para assegurar o desenvolvimento 
adequado das mesmas; efetua o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas previamente 
preparadas nos canteiros, para obter a germinação e o enraizamento; efetua a formação de novos jardins e 
gramados, renovando-lhes as partes danificadas, transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e 
procedendo à limpeza dos mesmos para mantê-los em bom estado de conservação; prepara canteiros, 
colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os contornos estabelecidos, para atender à 
estética dos locais; zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local 
apropriado, para deixa-los em condições de uso; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
1.02 – MOTORISTA 
Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água, óleo do 
Carter, testa freios, parte elétrica e outros mecanismos para certificar-se de suas condições de funcionamento e 
segurança; 
dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerários estabelecidos, para conduzir 
usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados; zela pela manutenção do veículo comunicando 
falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado de funcionamento; providência sempre que 
necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes; efetua reparos de emergência e troca de 
pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições; recolhe o veículo após a liberação do 
Chefe do Executivo, deixando-o estacionado e fechado corretamente para possibilitar a sua manutenção e 
abastecimento; e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 
1.03 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Dirige e manobra veículos e transportar pessoas; realiza verificações e manutenções básicas do veículo e utiliza 
equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e 
outros. Efetua pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utiliza-se de capacidades 
comunicativas; e trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.  
 
1.04 – OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas; opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para 
escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; opera máquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; opera equipamento de dragagem para aprofundar e 
alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; opera máquinas providas de martelo acionado 
mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou 
submerso; opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas 
e outras obras; opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais 
utilizados na construção de estradas; opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, 
acionando os dispositivos, para posiciona-la segundo as necessidades do trabalho; movimenta a máquina, 
acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de 
tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e materiais 
similares; executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, 
cortes de barrancos, acabamentos e outros; providência o abastecimento de combustível, água e lubrificantes 
nas máquinas sob sua responsabilidade; conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, 
para posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho; executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e 
veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; opera veículos de limpa 
fossa; efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos 
reparos, para assegurar seu bom funcionamento; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
1.05 – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas; opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para 
escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; opera máquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; opera equipamento de dragagem para aprofundar e 
alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; opera máquinas providas de martelo acionado 
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mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou 
submerso; opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas 
e outras obras; opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais 
utilizados na construção de estradas; opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, 
acionando os dispositivos, para posiciona-la segundo as necessidades do trabalho; movimenta a máquina, 
acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de 
tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e materiais 
similares; executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, 
cortes de barrancos, acabamentos e outros; providência o abastecimento de combustível, água e lubrificantes 
nas máquinas sob sua responsabilidade; conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, 
para posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho; executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e 
veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; opera veículos de limpa 
fossa; efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos 
reparos, para assegurar seu bom funcionamento; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 

ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO 
 
2.01 – ATENDENTE DE PUERICULTURA  
Cuidar de bebês e crianças, a partir de objetivos estabelecidos pela instituição especializada ou pelo 
responsável direto, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação 
e lazer da pessoa assistida. Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos de higiene e saúde. 
Executar orientar, acompanhar e complementar a higiene das crianças após a defecção e micção. Desenvolver, 
estimular e orientar o desenvolvimento de atividades ao ar livre, atividades externas ou passeios (desde que 
autorizadas pela diretora). Acompanhar, orientar e completar o banho, a escovação de dentes, a troca de 
roupas, estimulando para que gradativamente as crianças conquistem sua autonomia e passem a realizar essas 
atividades sozinhas. Acompanhar o sono/repouso das crianças permanecendo pelo menos uma funcionária 
durante todo o período. Oferecer, acompanhar e cuidar da alimentação da criança, de acordo com as 
orientações. Incentivar a criança a alimentar-se sozinha, estimulando sua autonomia. Zelar pelo uso adequado 
do espaço, dos materiais e brinquedos. Organizar com as crianças, a sala e os materiais necessários para o 
desenvolvimento das atividades. Manter através de relatórios a equipe técnica informada de todo trabalho em 
desenvolvimento no grupo de crianças. Facilitar o desenvolvimento integral da criança nos seus diversos 
aspectos e dimensões, através das ações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens organizadas, 
estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que contribua para sua formação social, emocional e 
física, e também para construção de uma autoimagem positiva e saudável. Comparecer a todas as reuniões, 
cursos e palestras quando convocada ou comunicada pelo seu superior. Desenvolver documentações 
pedagógicas, planejamento, semanário, portfólios e demais registros mediante a orientação do Diretor e 
Professor. 
 
2.02 – AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
Auxilia no trabalho do almoxarife, como: recebimento, conferência, estocagem, distribuição, registro e inventário 
do material, observando normas e instruções e/ou dando orientação a respeito do desenvolvimento desses 
trabalhos, para manter o estoque em condições de atender as unidades.  
 
2.03 – ELETRICISTA 
Faz a instalação, reparo ou substituições de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; Repara a rede 
elétrica interna, conservando ou substituindo peças ou conjuntos; Faz regulagens necessárias, utilizando 
voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos; Efetua ligações provisórias de luz e 
força em equipamentos portáteis e máquinas diversas; Substitui ou repara refletores e antenas; Instala fios e 
demais componentes, testando-os para permitir a utilização dos mesmos em trabalhos de natureza eventual ou 
temporária; Executa pequenos trabalhos em rede telefônica; Mantém as máquinas, as ferramentas e o local de 
trabalho em bom estado de conservação e limpeza; Participa de reuniões e grupos de trabalho; Responsabiliza-
se pelo controle e utilização de máquinas, equipamentos, utensílios e outros materiais colocados a sua 
disposição; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
  
2.04 – ESCRITURÁRIO 
Executa trabalhos administrativos de elaboração e redação de documentos, relatórios, ofícios, memorandos etc. 
Realiza conferência e controle de documentos. Realiza cálculos, elabora tabelas e gráficos. Da suporte 
administrativo ao superior imediato. Executa serviços de atendimento e orientação ao público. Executa 
trabalhos de digitação, recepção, coleta, expedição, distribuição, organização e arquivamento de documentos. 
Realiza atendimento telefônico em geral. Efetua o controle de tramitação de processos. Transmite documentos 
via fax. Desenvolve pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Efetua acompanhamento processual judicial. Elabora 
minutas de ofícios diversos, supervisionados pela coordenadoria. Faz análise e manifestação em processos 
administrativos, supervisionado pela coordenadoria. Controla entradas e saídas de processos. Controla estoque 
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de material de consumo da unidade. Providencia Pedido de Compra de material de consumo. Requisita material 
de consumo. Abastece o serviço de reprografia com o material de consumo necessário. Programa o serviço de 
"moto-boy". Faz o arquivamento dos documentos da área. Efetua o controle de tramitação de processos. Efetua 
serviços de entrega e recebimento de documentos internos. Recebe, confere, organiza e controla a guarda e 
entrega de materiais, insumos e equipamentos, preenchendo os formulários próprios. Separa e providência a 
saída de materiais. Faz a projeção de consumo: estoques mínimos e máximos. Promove o controle e 
organização do estoque. Controla a entrada de notas fiscais, requisições e devoluções. Providência a emissão 
de solicitação de compra. Efetua descrição detalhada de materiais. Faz estimativa de custo. Promove controles 
informatizados. Organiza relatório de recebimentos. Providência a solicitação de materiais, contratos. Mantém a 
limpeza e arrumação da área. Faz o controle de qualidade e análise de amostras. Procede periodicamente ao 
inventário dos itens em estoque. Recepciona e atende os usuários / fornecedores. Emite e envia despachos / 
informações e documentos em geral. Prepara requisições e correspondências internas. Mantém a organização 
dos arquivos e almoxarifados sob sua responsabilidade. Participa em estudos de modificações de rotinas, 
normas, regulamentos e práticas de trabalho. Executa outras atividades correlatas. 
 
2.05 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Inspeciona locais, instalações e equipamentos na empresa, assim como em áreas de eventos externos, 
observando as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; inspeciona os postos de 
combate a incêndios, examinando as mangueiras hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra 
incêndios, para certificar-se de suas condições de funcionamento; elabora relatórios, comunicando os 
resultados de suas inspeções para propor a reparação ou renovação dos equipamentos de extinção de 26 
incêndios, E.P.I. e outras medidas de segurança; estabelece normas e dispositivos de segurança, sugerindo 
eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verifica sua observância para prevenir acidentes; 
instrui os empregados da empresa sobre normas de segurança, através de palestras e treinamentos; 
desenvolve hábitos de prevenção de acidentes através de cartazes e avisos; identifica as causas de acidentes 
ocorridos e propor as providências cabíveis; elabora, implementa e controla o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA (NR-9) e o Perfil Profissiográfico Profissional - PPP. Planeja e realizar a SIPAT – 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, em conjunto com a CIPA; responsabiliza-se 
tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas regulamentadoras da Portaria 
3214/78, aplicáveis as atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos; mantém permanente 
relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-
la, conforme dispõe a NR-5; realiza o processo eleitoral e o curso para os membros da CIPA, atendendo os 
parâmetros da legislação em vigor; participa das reuniões da CIPA; investiga acidentes ocorridos para identificar 
suas causas e propor as providências cabíveis; mantém máquinas e equipamentos em condições de uso; 
observa o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no exercício de suas funções; fornece subsídios 
para análise e tomada de decisão; elabora e emite relatórios pertinentes; participa em estudos de modificações 
de rotinas, normas, regulamentos e práticas de trabalho; e executa outras atividades correlatas. 
 
2.06 – TELEFONISTA 
Opera com desembaraço equipamento de PABX digital para atendimento satisfatório das ligações telefônicas, 
com fluxos de entrada e de saída da Prefeitura; atende chamadas telefônicas, prestando informações quando 
possíveis ou encaminhá-las aos setores correspondentes; efetua ligações telefônicas quando solicitadas; cuida 
para a boa qualidade das ligações, efetuando chamadas técnicas para reparos quando necessários; zela pela 
boa imagem da Prefeitura de Serra Negra, prestando atendimento com cordialidade, interesse e atenção, 
buscando satisfazer a necessidade do usuário e demais atribuições correlatas que lhe forem conferidas. 
 
 
2.07 – TOPÓGRAFO 
Responsável pelo levantamento topográfico, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, telêmetros e 
outros instrumentos de medição; relacionam em cadernetas topográficas os dados obtidos; objetivando a 
elaboração de esboços, plantas e relatórios técnicos; avalia e calculam as diferenças entre pontos, altitudes e 
distâncias, aplicando fórmulas e consultando tabelas; executa qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito de suas atribuições. 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ARQUITETO 
Executar diagramas, tabelas, gráficos, projetos de obras civis, plantas cadastrais, instalações e desenhos já 
estruturados, guiando-se pelo original, plantas croquis, observando as instruções pertinentes; vistoriar e fazer 
visitas técnicas nos locais onde serão executados os projetos a fim de orientar e fiscalizar; elaborar projetos de 
edificações públicas e comunitárias dentro das atividades realizadas pela Prefeitura Municipal, consultando 
Normas, Leis e os responsáveis administrativos, operacionais e técnicos, pelo projeto para atender as 
demandas e necessidades do espaço público no Município; realizar estudos urbanísticos, formular 
recomendações objetivando orientar o desenvolvimento dos projetos públicos do Município; elaborar projetos 
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urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos voltados para a área de interesse da Administração Pública 
Municipal; participar da fiscalização urbanística vigente no Município; analisar projetos de obras particulares de 
loteamento, desmembramento e remembramento de terrenos dentro da área de atuação; executar atividades de 
caráter técnico de construção civil, que se relacionem com projetos e obras civis e saneamento básico, dentro 
da área vinculada às atividades da Administração Pública Municipal a que está lotado; coordenar, instruir e 
supervisionar equipes de servidores que atuam nos serviços vinculados às atividades da Administração Pública 
Municipal a que está lotado; preparar estimativas de quantidades de materiais e mão de obra, bem como 
calcular os respectivos custos, a fim de fornecer dados necessários à elaboração de projetos de execução de 
obras; controlar padrões produtivos da obra, tais como inspeção de qualidade dos materiais e insumos 
utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança 
dos locais e equipamentos da obra; proceder ao acompanhamento e a fiscalização de obras executadas por 
terceiros, verificando a observância das especificações técnicas de qualidade e segurança; realizar estudos em 
obras, efetuando medições e cálculos; elaborar cronogramas físicos financeiros, diagramas e gráficos 
relacionados a programação da execução de planos de obra; promover levantamentos das características de 
terrenos onde serão executadas as obras; preparar registros e relatórios periódicos, indicando os trabalhos 
realizados e as ocorrências relevantes; planejar a execução da obra, providenciando os suprimentos, efetivando 
a supervisão da execução de obras e serviços e administrando cronograma; emitir notificação e auto de 
infração; realizar vistorias em obras particulares dentro da área técnica de responsabilidade da Administração 
Pública Municipal a que está lotado; organizar o ambiente de trabalho, em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental; avaliar condições de segurança no 
trabalho de terceiros; controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de verificar se 
estão dentro das especificações técnicas requeridas; auxiliar na montagem de processos administrativos, 
contratos e documentos pertinentes a unidade administrativa pública lotada; participar quando convocado de 
comissões técnicas de julgamento de licitações, reuniões, congressos, e treinamentos de interesse da 
Administração Pública Municipal; elaborar pareceres, informes técnicos e realizando pesquisas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua 
área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura Municipal e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos à 
Administração Pública Municipal; participar de reuniões, treinamentos e desenvolvimento para aperfeiçoamento 
do processo de trabalho; executar outras atividades correlatas por determinação do seu superior imediato.  
Requisito mínimo – ensino superior completo em Arquitetura com registro no CAU e conhecimentos de software 
de desenho assistido por computador – CAD e planilhas de cálculo e outros softwares utilizados na área de 
atuação. 
 
3.02 – BIBLIOTECÁRIO 
Disponibiliza informação em qualquer suporte; gerencia unidades como bibliotecas, centros de documentação, 
centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Trata tecnicamente e desenvolve 
recursos informacionais; dissemina informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolve estudos e pesquisas; realiza difusão cultural; desenvolve ações educativas. Presta serviços de 
assessoria e consultoria. Mantém a biblioteca organizada e em funcionamento com manutenção, restauração e 
ampliação gradual do acervo. Executa serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando 
regras e sistemas específicos para armazenar e recuperar livros, colocando‐os a disposição dos usuários. 
Organiza fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a localização rápida e eficiente de 
livros de acordo com o assunto. Organiza planilhas estatísticas do movimento dos leitores, consulta e 
empréstimos que registrem a ação da biblioteca. Agenda o atendimento periódico de leitores e atender as 
demandas escolares. Planeja e executa a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, 
efetuando levantamento bibliográfico. Organiza o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou 
correspondências com associações, outras bibliotecas, centro de pesquisa e de documentação, possibilita a 
troca de informações e parcerias. Programa e realiza atividades culturais diversificadas na biblioteca e as utiliza 
como estratégia de estímulo na implantação de uma política educacional de leitura. Auxilia o professor nas 
atividades periódicas e sistematizadas de leitura que realiza na biblioteca. Sempre que possível integrar‐se ao 
professor com as atividades que programa na biblioteca. Efetua rigoroso controle sobre os empréstimos de 
livros e períodos de entrega e devolução. Mantém o Livro de Tombo atualizado. Relaciona e prepara para 
descarte e baixa no Livro Tombo as obras danificadas (sem condições de reparo) e defasadas. Prepara mural 
com material de divulgação da Biblioteca. Incentiva o corpo docente e discente a ler e a usar livros, dando 
orientação na leitura e divulgando o acervo disponível. Mantém atitudes de cordialidade, boa vontade e 
interesse em atender a demanda de seus leitores, firmeza no cumprimento de suas obrigações, bom senso e 
espírito colaborativo com a programação da Unidade Escolar e vida comunitária local. Comparece ao local de 
trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. 
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3.03 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação 
da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas 
estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e, sendo necessário, requisita exames 
complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a 
queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta 
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; emite 
atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; 
participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 
mantendo constantemente informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e 
o bem-estar da comunidades; zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
3.04 – MÉDICO DO TRABALHO 
Elaborar programas e definir os procedimentos de medicina do trabalho na Prefeitura, visando garantir aos 
funcionários condições adequadas de saúde, de forma a permitir um melhor rendimento no trabalho, reduzindo 
o absenteísmo e a rotatividade; Realizar exames admissionais, periódicos, de mudança de função e 
demissionais, incluindo a história médica e ocupacional, avaliação clínica e laboratorial, avaliação das 
demandas profissiográficas e cumprimento dos requisitos legais vigentes; Diagnosticar e tratar doenças e 
acidentes relacionados ao trabalho, incluindo a reabilitação física e profissional; Prover atenção médica de 
emergência, na ocorrência de agravo à saúde, independentemente das causas relacionadas ao trabalho; 
Identificar os principais fatores de risco presentes no ambiente decorrentes dos processos e das formas de 
organização do trabalho, levantando as principais consequências ou danos e apresentando sugestões para a 
sua correção; Recomendar remanejamento de empregados, em função de suas condições de saúde, visando à 
compatibilização com a função exercida; Analisar e validar atestados médicos por motivos relacionados com a 
medicina do trabalho, visando manter controle sobre os casos de faltas ao trabalho; Atender os empregados, 
fazendo diagnósticos e tratamentos, quando possível, ou encaminhando para tratamento externo; Solicitar 
perícias médicas junto ao INSS, em casos de suspeita de doenças profissionais, ou em processos trabalhistas 
ou na área cível;  Trabalhar articulado com as equipes de segurança no trabalho, enfermagem, bem como com 
médicos das demais especialidades, visando um atendimento integral ao trabalhador da indústria; Assegurar o 
sigilo das informações de acordo com os critérios de conduta ética; Desenvolver outras atividades de nível e 
complexidade semelhantes, a critério da Entidade. 
 
3.05 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação 
da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas 
estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e, sendo necessário, requisita exames 
complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a 
queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta 
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; emite 
atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; 
participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 
mantendo constantemente informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e 
o bem-estar da comunidades; zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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3.06 – MÉDICO ORTOPEDISTA 
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação 
da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas 
estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e, sendo necessário, requisita exames 
complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a 
queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta 
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; emite 
atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; 
participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 
mantendo constantemente informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e 
o bem-estar da comunidades; zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.07 – MÉDICO PEDIATRA 
Realiza procedimentos para diagnóstico e terapêutica e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação 
da especialidade definida pelo CRM; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas 
estabelecidas pela Secretaria de Saúde; examina o paciente e, sendo necessário, requisita exames 
complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a 
queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta 
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se 
nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 
presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; emite 
atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; 
participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no Município; participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 
mantendo constantemente informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e 
o bem-estar da comunidades; zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 


