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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

1.01 - OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 
Operar máquinas rodoviárias e equipamentos móveis; 
operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder 
escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; 
lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando 
pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de britagem; executar 
tarefas afins; 
Operar máquinas da patrulha agrícola;              
Operar veículos motorizados da patrulha agrícola; executar o trabalho de campo junto aos setores agrícolas 
municipais, lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, 
zelando pelo seu bom funcionamento e executar tarefas afins. 
 
1.02 - MOTORISTA “A” 
Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral; 
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;  
Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente;  
Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência;  
Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência 
ou de carga que lhe for confiada;  
Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo;  
Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 
Providenciar a lubrificação quando indicada;  
Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;  
Executar tarefas afins. 
 
2.01 - MONITOR ESCOLAR 
Realizar com crianças, nas unidades escolares, atividades de recreação, socialização, coordenação motora, higiene, 
atividades lúdicas (brincadeiras) e estimulação; 
Auxiliar na distribuição das refeições diárias, dar banho, trocar fraldas, ninar, fazer dormir, segurar no colo; 
Auxiliar no controle de entrada e saída de alunos e intervalos de aulas; 
Zelar pela segurança e bem estar das crianças e alunos; 
Colaborar na organização e execução de tarefas cívicas, solenidades escolares, competições esportivas e 
recreativas; 
Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho; 
Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato. 
 
3.01 - ASSISTENTE SOCIAL 
Realiza atividades técnicas de serviço social para a execução de políticas públicas, realizando 
atendimento/acompanhamento de famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social, além de participar do 
gerenciamento de programas, projetos e serviços, considerando a dimensão coletiva da questão social, numa 
perspectiva de defesa e acesso dos direitos sociais; Atua com foco na matricialidade sociofamíliar; Desenvolve e 
aprimora metodologias adequadas à cultura e às singularidades dos modos de vida em cada território amparadas 
em um conceito contemporâneo de família; Promove diálogo com as demais políticas públicas, de forma a dar 
respostas integradas, que alterem qualitativamente a vida das famílias vulneráveis; Formula e executa os 
programas, projetos, benefícios e serviços próprios da Assistência Social; Realizam diagnósticos, estudos, 
pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos de ação, e à 
implantação, manutenção e o funcionamento de programas, projetos e serviços para promoção de acesso aos 
direitos socioassistenciais; Atua de forma interdisciplinar, tendo em conta os aspectos sociais, de educação, de 
saúde, de habitação e de meio ambiente e demais políticas públicas; Presta assessoramento a grupos e 
organizações comunitárias na sua formação e na definição de suas reivindicações junto ao poder público, visando 
o exercício e defesa dos direitos civis, públicos e sociais da comunidade; Promove o acesso dos cidadãos aos 
serviços de promoção social, primando pela humanização do atendimento e melhoria nas relações interpessoais; 
Realiza estudos socioeconômicos para fins de avaliação dos benefícios concedidos em serviços sociais; Identifica 
situações de risco social e subsidia ações e programas para o enfrentamento dessas questões; Faz uma leitura 
crítica da realidade e possui capacidade de identificação das condições materiais de vida, identificação das 
respostas existentes no âmbito do Estado e da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e 
formas de luta e organização dos/as trabalhadores/as em defesa de seus direitos; Colabora em campanhas e 
certames de caráter preventivo e informativo; Realiza visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres 
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sobre acesso e implementação da política de Assistência Social; Acompanha adolescentes e suas famílias em 
cumprimento de medida socioeducativa com base no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; 
Orienta, avalia e supervisiona os estagiários da área de serviço social no desempenho de suas atribuições; Participa 
dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Assistência Social; Participa da organização, coordenação e 
realização de conferências municipais, estaduais e nacional de Assistência Social e afins; Cria, junto com a equipe, 
rotina que assegure a inserção do Serviço Social no processo de admissão, internação e alta hospitalar, no sentido 
de, desde a entrada do usuário/família na unidade, identificar e trabalhar os aspectos sociais da situação 
apresentada e garantir a participação dos mesmos no processo de reabilitação, bem como a plena informação de 
sua situação de saúde e a discussão sobre as suas reais necessidades e possibilidades de recuperação, face as 
suas condições de vida; Realiza, em conjunto com o médico, o atendimento à família e/ou responsáveis em caso 
de óbito, cabendo ao assistente social o apoio necessário para o enfrentamento da questão e, principalmente, 
esclarecer a respeito dos benefícios e direitos referentes à situação, previstos no aparato normativo e legal vigente, 
tais como, os relacionados à previdência social, ao mundo do trabalho (licença) e aos seguros sociais (DPVAT), 
bem como informações sobre sepultamento gratuito, translado (com relação a usuários de outras localidades), entre 
outras garantias de direitos; Participa, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos diversos 
programas e clínicas, como por exemplo: no planejamento familiar, na saúde da mulher, da criança e do idoso, na 
saúde do trabalhador, nas doenças infectocontagiosas (DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, entre outras), e nas 
situações de violência sexual e doméstica; Planeja, executa e avalia com a equipe de saúde, ações que assegurem 
a saúde enquanto direito; Sensibiliza o usuário e/ou sua família a participar do tratamento de saúde proposto pela 
equipe; Participa do projeto de humanização da unidade de saúde na sua concepção ampliada, sendo transversal 
a todo o atendimento da unidade e não restrito à porta de entrada; Realiza a notificação, frente a uma situação 
constatada e/ou suspeita de violência aos segmentos já explicitados anteriormente, as autoridades competentes 
bem como a verificação das providências cabíveis; Participa de campanhas preventivas, realizando atividades 
socioeducativas; Realiza ações coletivas de orientação com a finalidade de democratizar as rotinas e o 
funcionamento da unidade de saúde; Elabora e/ou divulga materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, 
vídeos, cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas 
unidades de saúde e aos direitos sociais em geral; Participa ativamente dos programas de residência, 
desenvolvendo ações de preceptoria, coordenação, assessoria ou tutoria, contribuindo para qualificação profissional 
da equipe de saúde e dos assistentes sociais, em particular; Garante a educação permanente da equipe de serviço 
social na instituição e demais trabalhadores, bem como participa dos seus fóruns; Participa de cursos, congressos, 
seminários, encontros de pesquisas, objetivando apresentar estudos e pesquisas realizadas e troca de informações 
entre os diversos trabalhadores da saúde; Participa e motiva os assistentes sociais e demais trabalhadores da saúde 
para a implantação/implementação da NOB RH/SUS, nas esferas municipal, estadual e nacional; Discute com os 
usuários e /ou responsáveis situações problemas; Acompanhamento social do tratamento da saúde; Estimular o 
usuário a participar do seu tratamento de saúde; Discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a 
problemática do paciente, interpretando a situação social do mesmo; Informa e discute com os usuários acerca dos 
direitos sociais, mobilizando o ao exercício da cidadania; Elabora relatórios sociais e pareceres sobre matérias 
específicas do Serviço Social; Participa de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; Discute com os familiares 
sobre a necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente; Planeja, executa e acompanha 
programas e projetos habitacionais; Realiza a mobilização social da população envolvida nos procedimentos de 
regularização fundiária; Realiza a elaboração de estudos e relatórios sociais voltados à implementação de 
programas habitacionais; Apoia a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de 
calamidade e emergência; Atua orientado pelo Código de Ética Profissional do assistente social; Auxiliar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 
3.02 - FONOAUDIÓLOGO 
Realiza diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de indivíduos com distúrbios de comunicação; Atua no 
atendimento a indivíduos com distúrbios de comunicação, prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando 
alterações na audição, voz, linguagem oral e escrita e motricidade oral; Avalia as deficiências do paciente, realizando 
exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de 
treinamento ou terapêutico; Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando a sua reabilitação; Atua em equipes multifuncionais, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos e ações preventivas em unidades de saúde; Realiza ações individuais e 
coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e seus 
familiares no processo do tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de educação em saúde; Atende e 
orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de 
sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos 
mesmos; Orienta a equipe pedagógica das escolas, preparando informes e documentos de assuntos de 
fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios à mesma; Desenvolve ações de vigilância em saúde de baixa, média 
e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; Controla e testa 
periodicamente a capacidade auditiva dos servidores do município, principalmente dos que trabalham em locais 
onde se verifica muito ruído; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e área. 
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3.03 - PSICOPEDAGOGO 
Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a atuar no âmbito da educação, realizando pesquisas, 
diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual, procedendo ao estudo dos educadores e ao 
comportamento do aluno em relação ao sistema educacional, às técnicas de ensino empregadas e aquelas a serem 
adotadas. Atribuições Típicas: Promover cursos de orientação para os professores; colaborar com a instituição 
familiar, escolar, educacional, sanitária, identificar os obstáculos do desenvolvimento do processo de aprendizagem 
através de técnicas específicas de análise institucional e pedagógica; intervir, conscientizar dos conflitos de 
fragmentação de conhecimentos; informar sobre atitudes pedagógicas com dificuldades de elaboração em todos os 
níveis; implantar os recursos preventivos; diagnosticar casos, manter atitude crítica de abertura e respeito em 
relação às diferentes versões e encaminhar os alunos aos profissionais habilitados e qualificados para os devidos 
atendimentos; buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares, bem como reelaborar 
os papeis desempenhados pelos profissionais, tendo como critério à integração grupal efetiva, revisar as atribuições 
e tarefas a serem desempenhadas por cada elemento do grupo em sua globalidade; colaborar na construção do 
conhecimento, identificar obstáculos no processo de aprendizagem e conhecimento; executar outras atribuições 
afins. 


