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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

1.01 – Auxiliar de Serviços Gerais (masculino) 
Executar serviços braçais pesados como, capinação, abrir buracos, valetas, podas e plantios de árvores, limpeza 
de bueiros, retiradas de entulho, utilizando instrumentos manuais e elétricos; Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.   
 
1.02 – Merendeira 

Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades 
estabelecidas e qualidade dos gêneros e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os 
alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; Recebe 
ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e 
guarda, para deixá-los em condições de uso; Distribui as refeições preparadas, colocando-se em recipientes 
apropriados, a fim de servir os alunos; Recebe e armazena os produtos, observando data de validade e qualidade 
dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando à perfeita qualidade 
da merenda; Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e 
prevendo futuras necessidades, para suprir a demanda; Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, 
para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas; Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, 
para assegurar sua posterior utilização ;Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, 
para a elaboração de relatórios; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior. 
 
1.03 – Motorista 

Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas; Faz vistoria dos veículos 
diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, 
bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; Registrar a manutenção 
dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; Transportar pessoas, materiais, correspondências e 
equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;  Observar a sinalização e zelar pela segurança dos 
passageiros, transeuntes e demais veículos; Realizar reparos e emergências; Controlar e orientar carga e 
descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; Observar e controlar os períodos 
de revisão e manutenção recomendados preventivamente para assegurar a plena condição de utilização do 
veículo; Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas da quilometragem, 
viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências a fim de 
manter a boa organização e controle de administração; Recolher o veículo após a sua utilização em local 
previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Efetuar o recolhimento de animais nas 
ruas conforme as instruções recebidas; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.01 – Agente de Saneamento 
Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados, etc., verificando as condições sanitárias, 
para garantir a qualidade do produto; - Colhe amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e 
encaminhando-os para análise sanitária no Instituto Adolfo Lutz – IAL; - Lavra auto de infração, expede intimação 
e aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade;- Encaminha 
as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas, etc., para análise dos pedidos relacionados 
com serviços individuais de abastecimento de água;- Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle 
sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos para expedição 
do respectivo documento;- Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientado sobre a adução de 
água potável, destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para manter a saúde da população;- Executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.02 – Almoxarife 
Recepciona, confere e armazena produtos e materiais no almoxarifado; - Faz os lançamentos da movimentação 
de entradas e saídas e controlam o estoque; - Distribuem produtos e materiais a serem expedidos; - Organizam o 
almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar;  - Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.03 – Auxiliar de Educação 

Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que 
necessário, como a criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como 
febre, vômito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos, etc., bem como 
sobre as providências que foram tomadas; Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas realizadas com 
as crianças; Auxiliar o professor nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Auxiliar o professor e 
responsabilizar – se, na ausência deste, pelos objetos individuais da  criança, dando atenção especial aos bicos, 
mamadeiras, fraldas e medicamentos; Cuidar, prontamente, da higiene pessoal da criança; Auxiliar as crianças 
nas refeições, sempre que necessário; Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche e 
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da pré-escola; Trocar fraldas; Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc; Zelar 
pelo atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré – escola obedecendo prontamente 
às ordens legais e regulares do professor e do diretor da Unidade Escolar; Dar banho e trocar o vestuário das 
crianças da creche; Auxiliar na orientação das crianças no recreio e nos intervalos, objetivando manter a 
segurança e a disciplina; Participar de todas as aulas prestando todos os cuidados devido às crianças; Organizar 
o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com elas durante todo o tempo que estiverem 
dormindo; Responsabilizar – se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a sua efetiva 
entrega, zelando pela segurança e bem estar de todos; Responsabilizar – se pela limpeza e desinfecção de 
brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade 
Escolar; Cumprir horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer a reuniões 
convocadas pela Coordenadoria Municipal de Educação e/ ou pela Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora 
do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Auxiliar alunos com necessidades especiais; 
Permanecer com os alunos portadores de necessidades especiais dentro da sala de aula; Auxiliar professores no 
desenvolvimento de atividades com alunos portadores de necessidades especiais; Acompanhar os alunos com 
necessidades especiais a se alimentar; Zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da 
instituição e permanecer com o mesmo até que o responsável venha buscá-lo; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
2.04 – Auxiliar de Saúde Bucal 

Participar de processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de 
abrangência das unidades básicas de saúde da família; Identificar as necessidades e expectativas da população 
em relação à saúde bucal; Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e 
preventivas em saúde bucal; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência; 
Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do PSF e do plano de saúde municipal; Sensibilizar 
as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde; Programar e realizar visitas domiciliares 
de acordo com as necessidades identificadas; Desenvolver ações inter-setoriais para a promoção da saúde bucal; 
Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Realizar procedimentos educativos 
e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à 
escovação com o uso do fio dental sob acompanhamento do THD; Preparar o instrumental e materiais para uso 
(sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho); Instrumentalizar o cirurgião dentista ou 
THD durante a realização de procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos; Agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; Acompanhar e 
apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; Realizar 
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos 
fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados; Registrar no Siab os 
procedimentos de sua competência realizados. 
 
2.05 – Fiscal de Posturas 
Art. 4º - Atribui as seguintes competências ao cargo de Fiscal de Posturas, constante do anexo II, trabalhadas no 

Departamento de Tributação, vinculado ao Setor de Finanças, conforme Art. 11, Inciso III, da Lei Municipal nº 1.962, 

de 10 de abril de 2012, alterando do Art. 5º da Lei Municipal Nº 2.031, de 8 de agosto de 2013. 

I – Proceder à verificação, orientação e cumprimento da regulamentação do Código de Posturas; II – Orientar, 
inspecionar e exercer a fiscalização, fazendo comunicações, notificações, embargos e multas; III – Intimar, autuar, 
estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das legislações de posturas municipais; IV – 
Efetuar a fiscalização de terrenos, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muros e 
calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; V – Efetuar a fiscalização de, lotes, 
construções e residências, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código de Posturas; 
VI – Atender e atuar junto aos setores municipais, nas inspeções e vistorias realizadas no Município; VII – Efetuar 
levantamento dos terrenos, construções e/ou imóveis, que possam conter ou atrair vetores transmissores de 
doenças, inspecionando, fiscalizando, notificando e aplicando as sansões necessárias, quando estiverem 
contrariando a legislação de posturas; VIII – Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas 
típicas do cargo; IX – Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; X – Intimar, notificar, autuar, 
estabelecer prazos, tomar providências aplicando as sanções necessárias quando estiverem contrariando a 
legislação de posturas; XI – Revisar, sugerir atualização e melhoramentos, aprimorando o Código de Posturas 
Municipal; XII – Emitir relatórios periódicos sobre as atividades executadas e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades encontradas, notificações e sansões aplicadas; XIII – Efetuar plantões 
noturnos, finais de semanas e feriados, quando solicitado pelos Setores Municipais nas fiscalizações, bem como o 
cumprimento das normas gerais de posturas; XIV – Efetuar interdição temporária ou definitiva, de acordo com o 
cargo e função, atuando e aplicando as sanções necessárias quando estiverem contrariando a legislação de 
posturas; XV – Fiscalizar indústrias, comércios, diversões públicas e outros, atuando, notificando e aplicando as 
sanções necessárias quando estiverem contrariando a legislação de posturas; XVI – Encaminhar e entregar 
notificações e correspondências diversas referentes às autuações e multas referentes à legislação de posturas; 
XVII – Participar de treinamento, cursos, eventos e comissões quando convocado. XVIII – Executar tarefas 

https://consulta.siscam.com.br/camarairacemapolis/documento?sigla=lo&numero=1962#aneii
https://consulta.siscam.com.br/camarairacemapolis/documento?sigla=lo&numero=1962#aneii
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pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Redigir e-mails, 
preencher solicitações, utilizar programas existentes no Setor de trabalho e/ou programas fornecidos pelos Órgãos 
fiscalizadores, Estaduais, Federais e/ou no ambiente WEB. XIX – Conduzir veículo oficial, para desempenho de 
suas funções; XX – Executar outras tarefas correlatas. 
 
2.06 – Oficial II 
Digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de 
padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas; Recepciona 
pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as 
informações desejadas; Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos de unidade, classificando-os por 
assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações; Efetua controles relativamente complexos, 
envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de 
férias, contábil e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; Efetua 
cálculos utilizando e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios, cálculos 
de juros de mora, correção monetária e outros; Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando 
recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados; Recebe e transmite fax; 
Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de 
encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas interessadas; Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios 
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação 
administrativa; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.07 – Operador de ETA/ETE 
Controla a entrada de água, abrindo ou fechando válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas, 
para abastecer reservatórios; Efetua o tratamento da água, adicionando-lhe quantidades determinadas de cloro, 
amoníaco, cal e outros produtos químicos ou manipulando dispositivos automáticos de admissão desses produtos 
para depurá-los, desodorizá-la e clarificá-la; Aciona os agitadores, manipulando os mecanismos de comando, para 
misturar os ingredientes; Separa as impurezas, deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a 
água circular pelas instalações de filtragem, para assegurar a completa depuração da água; Bombeia a água 
depurada, acionando os registros e válvulas, para introduzi-la nas tubulações principais e permitir sua distribuição; 
Controla o funcionamento das instalações, lendo as marcações dos contadores e indicadores de quadro de 
controle, para determinar o consumo de água e outros fatores; Efetua a manutenção dos equipamentos, limpando 
depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os elementos móveis das máquinas e executando pequenos reparos 
e regulagens para conserva-los em perfeito estado de funcionamento; Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
2.08 – Técnico de Segurança do Trabalho 
I – Informar o empregador através de parecer técnico, sobre riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem 
como o orientar sobre as medidas de eliminação e neutralização; II – Informar os trabalhadores sobre os riscos de 
sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. III – Analisar os métodos e os processos de 
trabalho e identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença 
de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo eliminação ou eu controle; IV – Executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os ás 
estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o 
trabalhador; V – Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho. Doenças profissionais e do trabalho 
nos ambientes do trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, 
bem como sugerindo constante atualização do mesmo e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; VI – 
Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos 
de ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 
técnicos, administrativos e prevencionista, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho; VII - Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, 
arranjos físicos e de fluxos, com vista à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive 
por terceiros; VIII - Encaminhar aos setores e área competentes, normas, regulamentos, documentação, dados 
estatísticos, resultados de análise e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação 
para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador; IX - Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de 
proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de 
acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando o seu 
desempenho; X - Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destino dos 
resíduos industriais, incentivando a conscientização do trabalhador da sua importância para a vida; XI - Orientar 
as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos seus procedimentos de segurança e higiene 
do trabalho previsto na Legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; XII - Executar as 
atividades ligadas a segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando 
dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos 
trabalhadores; XIII – Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
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do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, 
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; XIV - articular 
e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamento 
técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal; 
XV - Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na 
empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização do 
mesmo; XVI - Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e 
a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; XVII - Articular-se e colaborar com os órgãos e 
entidades à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; XVIII - Participar de 
seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. XX - 
Alimentar o sistema e-Social com os dados necessários. 
 
2.09 – Técnico em Informática 

Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de softwares básicos, aplicativos, 
serviços de informática e de redes em geral; Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de 
solicitações recebidas de usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior; Executar 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e softwares; Executar instalação e desinstalação de 
equipamentos e softwares; Contribuir em treinamentos de usuários, no uso de recurso de informática, incluindo a 
preparação do ambiente, equipamentos e material didático; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e 
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Contribuir para a 
elaboração e manutenção de redes cabeadas em wireless, quando necessário; Fazer inventário dos 
equipamentos e softwares utilizados; Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. 
 
3.01 – Assistente Social 

Efetua levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como 
menores, migrantes, estudante da rede escolar municipal e servidores municipais; Elaborar e executar programas 
de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e execução de 
campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; Organizar atividades ocupacionais de 
menores, idosos e desamparados; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de 
problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Promover, por meio de 
técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a domicílios e outros meios, a prevenção ou solução 
de problemas sociais identificados entre outros grupos específicos de pessoas; Organizar e manter atualizadas 
referências sobre as características socioeconômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes 
assistidos nas unidades de Assistência Social; Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de 
orientação educacional e pedagógicas na rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a população nos postos 
de saúde, escolar e creches municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrarem em 
situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de supervisão nas creches, 
elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo alternativas e encaminhamentos de 
questões gerais junto a coordenação da creche; Programar atividades de integração e treinamento para gerentes, 
médicos, diretores de escola e servidores em geral das diversas áreas da Prefeitura Municipal; Executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.   
 
3.02 – Dentista I 
Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de 
abrangência das unidades básicas de saúde da família; Identificar as necessidades e expectativas da população 
em relação à saúde bucal; Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e 
preventivas em saúde bucal; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência; 
Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do PSF e do plano de saúde municipal; Sensibilizar 
as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da saúde; Programar e realizar visitas domiciliares 
de acordo com as necessidades identificadas; Desenvolver ações inter-setoriais para a promoção da saúde bucal; 
Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica e saúde bucal da comunidade; 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – 
NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); Assegurar a integralidade do tratamento 
no âmbito da atenção básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários, que apresentem 
problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, 
inclusive para fins de complementação do tratamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na 
conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 
competência; Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo 
as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais; Coordenar ações 
coletivas voltadas para à promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de 
insumos para as ações coletivas; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; Capacitar as equipes 
de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Registrar na Ficha D – 
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Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica – Siab – todos os procedimentos realizados; Executar 
outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 
3.03 – Enfermeiro 
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, 
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para 
proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Presta primeiros socorros no local de trabalho, em 
caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para 
posterior atendimento médico; Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre 
o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para 
assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, 
verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais 
dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos; Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para 
resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com funcionários e avaliando os 
trabalhos e as diretrizes; Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às 
gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc; Efetua trabalho com crianças para 
prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar; Executar programas de 
prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolve 
o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc; 
Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e matérias de consumo; 
faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano; Participa de reuniões de carácter 
administrativo técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos 
os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando em 
prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e 
possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e previsão de pessoas e materiais necessários às atividades, 
elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de 
consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.04 – Engenheiro Civil 
I – Elaborar projetos básicos, estruturais, executivos, hidráulicos, elétricos, projeto (SPDA) – Sistema de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas, projetos de segurança contra incêndio e pânico, projeto para LTA – Vigilância 
Sanitária, projeto para construção de barragens, canais, reservatórios, sistemas de irrigação e drenagem incluindo 
projetos ligados à infraestrutura, transporte e saneamento básico (água, esgoto, águas pluviais, lixo, etc.; II – 
Recolher ART de elaboração, projeto, acompanhamento, fiscalização orçamento e cronograma, responsabilidade 
técnica, conforme a necessidade dos setores Municipais; III – Elaborar os documentos e projetos necessários para 
a busca de recursos junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais; IV – Elaborar orçamentos utilizando as 
tabelas (SINAPI, CPOS, SIURB, DER, etc.) e/ou através da média de três cotações comprovadas via mercado, 
elaborar cronogramas, eventogramas, planilhas, memórias de cálculo, memoriais descritivos, livros de ordem, 
diário de obras, laudos técnicos, relatórios, redigir e-mails, utilizar programas existentes no Setor de Engenharia 
e/ou programas fornecidos pelos órgãos financiadores e fiscalizadores estaduais e federais, no ambiente WEB 
(SICONV, SIMEC, SISMOB, etc.).; V – Ser responsável pela gestão de projetos e contratos municipais; VI – 
Preparar todos os documentos necessários para solicitação de abertura de processo licitatório, com justificativas, 
solicitações de materiais e ordens de serviços; VII – Acompanhar processos municipais, convênios federais, 
estaduais, PCJ, FEHIDRO, DAEE, etc., serviços e obras públicas e outras atividades afins, contidos nos 
orçamentos LDO/PPA; VIII – Analisar e aprovar os projetos protocolados (residenciais, comerciais, industriais, 
etc.), para expedição de alvará de construção e/ou ordem de serviço; IX – Fiscalizar e supervisionar todas as 
etapas das obras, gerenciar prazos, custos, segurança, qualidade dos materiais, aceitando ou rejeitando os 
materiais e serviços que serão utilizados, controlar cronograma físico e financeiro das obras, efeitos do clima 
sobre a obra, levanto em conta fatores como: temperatura, vento, chuvas e outras intempéries naturais, 
respondendo pela estabilidade e segurança, antes, durante e depois da execução do projeto; X – Executar tarefas 
compatíveis no exercício do cargo e função; XI – Desenvolver outras atividades afins. 
 
3.05 – Fisioterapeuta 

- Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de 
amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço de 
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;  - Planejar e 
executar tratamentos de afecções reumáticas, osteartroses, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomelite, 
meningite, encefalite, de traumatismos raqui-demulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos 
periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como cinesioterapia, eletroterapia e 
hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças;  - Atender amputados, preparando o coto 
e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; - Ensinar 
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exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando 
e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios posturais e 
estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea;  - Ensinar exercícios físicos de preparação e 
condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de 
parto e a recuperação no puerpério; - Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de 
problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e 
estimular a sociabilidade; - Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução das tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos 
mais simples, controlar o registro de dados; - Observar as anotações das aplicações e tratamentos realizados, 
para elaborar boletins estatísticos; - Planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de fisioterapia; - 
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres. 
 
3.06 – Médico Cardiologista 

- Tratar de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover 
ou recuperar a saúde dos pacientes; - Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, 
radioscopia e por outros processos, para estabelecer a conduta terapêutica; - Supervisionar a realização de 
eletrocardiograma ou executa-lo por meio de eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou 
controlar a evolução do tratamento; - Realizar exames especiais, tais como a angiocardiografia, punções e outros 
exames cardiodinâmicos utilizando aparelhos e instrumental especializado, para determinar com exatidão a 
gravidade e extensão da lesão cardíaca; - Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a 
evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrencias e acidentes no ato cirúrgico; - 
Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou quando necessário, mantendo o controle pela 
auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames para obter o andamento satisfatório das mesmas; - 
Encaminhar para cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos; - Fazer controle periódico de doenças 
hipertensivas de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, 
eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e 
outras afecções; - Fazer detecção de moléstias reumatismais em crianças e adolescentes praticando exames 
clínicos e laboratoriais, para prevenir a instalação de futuras cardiopatias; 
- Atender consultas de rotina e emergência; - Emitir atestados médicos, registrando na ficha de consulta. - Executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.07 – Médico Clínico Geral 
- Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnostico ou, sendo 
necessário, requisitar 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 diagnostico; - 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 conseqüências 
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 de resultados, assim como a realização de conjunto com equipe 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 na unidade de saúde, 
para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; - 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. 
 
3.08 – Médico Generalista (8 horas UBS) 
- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnostico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; - Realizar consultas clínicas nas áreas de clínica geral e 
pediatria e visitas domiciliares em pacientes com dificuldade de locomoção cadastrados pelas agentes de saúde; - 
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 
referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 
do usuário, proposto pela referência; - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
 
3.09 – Médico Ginecologista 

- Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; - Realiza 
exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnostico 
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preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; - Faz cauterização do colo uterino, empregando 
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; 
- Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir  processos orgânicos 
e extrair órgãos ou formações patológicas; - Participa de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando 
condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças 
que afetam a área genital; - Colhe secreções vaginais ou mamárias, para encaminha-las a exame laboratorial, 
para auxiliar no diagnostico; - Faz a anamnese, exame clinico e obstétrico e requisita ou realiza testes de 
laboratório, valendo-se de técnicas usuais, como compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez; - 
Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, comparando-os com os 
padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, 
moléstia hipertensiva e outras que possam perturbar a gestação; - Controla a evolução da gravidez, realizando 
exames periódicos, verificando a menstruação uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou 
tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; - Acompanha a evolução do trabalho de parto, verificando a 
dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado 
geral da parturiente, para evitar dissocia;- Indica o tipo de parto atentando para as condições do pré-natal ou do 
período de parto, para assegurar resultados satisfatórios; - Assiste a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou 
no cesariano, fazendo os procedimentos necessários, para preservar a vida da mãe e do filho; 
- Controla o puerperio imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de enfermaria a eliminação 
de loquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer 
intercorrencia; - Realiza o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a 
recuperação do organismo materno; - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.10 – Médico Neurologista 

- Faz exames médicos, emite diagnostico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para as 
enfermidades concernentes a Neurologia, prestando assistência médica aos munícipes, avaliando, prevenindo, 
preservando e recuperando a saúde da coletividade; - Planeja suas atividades, executa tarefas de natureza 
complexa e especializada que exigem conhecimento técnico, especialmente de eletroencefalograma; - 
Atendimento a saúde, campanhas municipais voltadas a saúde pública, palestras de orientação na área de 
Neurologia, encaminhamento e outras funções inerentes a especialidade. 
 
3.11 – Médico Oftalmologista 

- Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnostico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares; - 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 diagnostico; - 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 conseqüências 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 de resultados, assim como a 
realização de conjunto com equipe 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 na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar 
da comunidade; - 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. 
 
3.12 – Médico Pediatra 

- Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e mal formações congênitas do recém-nascido, 
avaliar as condições de saúde e estabelecer o diagnostico; - Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento 
da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e 
outros cuidados; - Estabelece o plano médico-terapeutico-profilatico, prescrevendo medicação, tratamento e dietas 
especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; - Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas 
infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; 
- Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde Pública, enfocando 
os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental 
das crianças; - Indica a suplementação alimentar a criança, quando houver justificativa clinica e de acordo com a 
programação; - Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que 
julgar necessário; - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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3.13 – Médico Plantonista 
- Atender prioritariamente as urgências diárias, ou traumatológicas;- Desenvolver atividades de médico socorrista; 
- Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos para diversos tipos de enfermidades, 
nos casos de emergências; - Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, 
para determinar diagnostico e, se necessário requisitar exames complementares e encaminha-lo ao especialista; - 
Analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímico hematológico e outros; - Prescrever 
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração; - Emitir atestados médicos nos casos de 
atendimentos emergenciais, registrando a ficha de consulta. 
 
3.14 – Médico Psiquiatra 

- Examina o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e outros, para 
situar a sua problemática conflitiva; - Desenvolve a catarse do paciente, estabelecendo a interlocução e a 
transferência, para elaborar o diagnóstico; 
- Encaminha o paciente a sessões de psicoterapia individual ou em grupo, baseando-se nas necessidades e nas 
indicações para o caso, para auxilia-lo a ajudar ao meio; - Procede ao planejamento, orientação e/ou execução de 
programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para 
proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o matrimonio, psicoterapia de grupo e outras 
atividades de apoio; - Aconselha familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a 
formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; - Prescreve e/ou aplica tratamentos biológicos 
específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais para promover estímulos cerebrais ou diminuir 
excitações; - Realiza cirurgias especificas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar focos 
cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
3.15 – Veterinário 
- Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados à pecuária e à Saúde 
Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários 
existentes, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; - Elabora e executa projetos agropecuários e 
os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e orientação e fazendo acompanhamento 
desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais 
quanto à aplicação dos recursos oferecidos; - Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais 
realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; - 
Realiza exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise anatomopatológica, histopatológica, 
hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; - Promove o melhoramento do gado, 
procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais convenientes e fixando os caracteres 
mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração pecuária; - Desenvolve e executa programas de 
nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para abaixar o índice de converso alimentar, prevenir 
doenças, carências e aumentar a produtividade; - Promove a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de 
produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua 
qualidade, determinando visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente; - Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.01 – Professor de Educação Básica I – Arte 
I – Planejar e desenvolver atividades pedagógicas de acordo com as propostas do Currículo Municipal de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental e educação de Jovens e Adultos, propiciando aprendizagens 
significativas para os alunos; II – Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, 
utilizando-se de diversos instrumentos de avaliação, atribuindo-lhes notas ou conceitos; III – Cumprir os dias 
letivos e a carga horária de trabalho participando dos períodos dedicados ao planejamento e às reuniões 
pedagógicas de conselho de série e/ou ano; IV – Executar e manter atualizados os registros escolares e os 
relativos às suas atividades específicas; V – Desenvolver projetos, programas e atividades em sua área específica 
de conhecimento; VI – Expandir o repertório artístico dos alunos por meio de reflexão sensível, imaginativa e 
crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos através de experiências de pesquisa, invenção 
e criação. 
 
4.02 – Professor I - Ensino Infantil 

- Ministra aulas, ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal; - Exerce 
atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da proposta 
pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; - Prepara aulas, 
pesquisando e selecionando matérias e informações; - Diagnostica a realidade dos alunos e avalia seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; - 
Pode interagir com a comunidade escolar, buscando conscientiza-la sobre temas fundamentais para a cidadania e 
qualidade de vida. 
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4.03 – Professor I - Ensino Fundamental 

Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 
fixados, para obter melhor rendimento do ensino; Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do 
curso primário, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora boletins de 
controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando 
atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; 
Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

 


