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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

1.01 - Coveiro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Organizar e zelar pelo Cemitério Municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇOES: 

Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas; Realizar 

sepultamento, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e despojos; Conservar cemitérios, 

maquinas e ferramentas de trabalho; Zelar pela segurança do cemitério; Executar outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

1.02 - Eletricista 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Executar trabalhos de eletricista junto aos Prédios Públicos.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇOES: 

Executar os trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, 

caixa de fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para 

estruturar a parte geral da instalação elétrica; Efetuar a ligação de fios a fonte fornecedora de energia, 

utilizando alicates, chaves, conectores e Game' s over, materiais isolantes, testando posteriormente a 

ligação, para completar o serviço  de instalação; Realizar a manutenção e instalar ornamentos de ruas, 

festas, desfiles e outras solenidades programadas pela organização, montando as luminárias e 

aparelhos de som, para obter os efeitos desejados; Executar a manutenção preventiva e corretiva de 

maquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu 

perfeito funcionamento; Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as 

etapas de instalação, manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das 

especificações de qualidade e segurança; Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, 

fios, lâmpadas, painéis interruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender as 

necessidades de consumo de energia elétrica; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

  

1.03 - Merendeira 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Preparar a merenda escola.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido e o horário pré-

determinado pela direção; Controlar quantitativa e qualitativamente as refeições; Informar o 

responsável quanto a reposição de estoque; Realizar serviço de limpeza e esterilização de pratos, 

talheres, utensílios e vasilhames de cozinha; Evitar perdas e desperdícios. 

 

1.04 - Pedreiro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Realizar atividades relacionadas a construção, reforma e conservação de prédios e outras obras. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Organizar e preparar o local de trabalho na obra; Construir fundações e estruturas de alvenaria; Aplicar 

revestimentos e contra pisos; Colocar telhas e outros materiais de cobertura; Fazer manutenção geral 

como pintar e encanador; Preocupar-se com a produtividade; Zelar pela qualidade do trabalho; 

Obedecer às normas de segurança; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato.  

 

1.05 - Serviços Gerais 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Serviços de conservação, limpeza, manutenção e serviços auxiliares diversos.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Serviço de copa e cozinha; Efetuar serviços de limpeza e higiene; Conservar limpos vidros, fachadas, 

pisos, janelas, banheiros, portas, etc; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 

proteção ao meio ambiente; Zelar pelo material que Ihe for confiado; Evitar desperdícios do material 

em geral; Realizar manutenção geral; Controlar atividades de conservação; Executar limpeza geral, 

fora de trabalho que se destina a executar tarefas manuais de caráter simples, que exigem esforço 

físico; limpar e capinar vias públicas e demais locais onde sejam necessários os serviços, mantendo a 

conservação adequada; Conservar ruas, calçadas, guias limpas; Carregar e descarregar caminhões 
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com materiais de construção e volumes em geral; Auxiliar nos serviços de abertura, aterro, nivelamento 

e desobstrução de ruas, terrenos e estradas; Fazer manutenção de carros de todos os setores; Fazer 

Coleta de Lixo Domiciliar em Geral. 

 

2.01 - Escriturário 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Executar serviços de apoio nas diversas áreas da administração, compreendendo – saúde, educação, 

compras, contabilidade, pessoal, assistência social, entre outras. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Manusear documentos variados cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 

Acompanhar processos administrativos; Atender o público e a comunidade; Preencher documentos; 

Preparar relatórios, formulários e planilhas; Receber e fornecer informações sobre serviços e produtos; 

Executar serviços gerais de escritório; Elaborar prestação de contas. 

 

2.02 - Recepcionista 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Recepcionar e/ou atender a população.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Recepcionar e prestar serviços de apoio a população e/ou clientes/pacientes; Prestar atendimento 

telefônico e fornecer informações em todos os estabelecimentos públicos; Marcar entrevistas ou 

consultas e receber clientes; Averiguar suas necessidades e dirigir ao lugar ou a pessoa procurada; 

Agendar serviços, reservar (consultas); Observar normas internas de segurança, conferindo 

documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sabre presenças estranhas; Organizar 

informações e planejar o trabalho do cotidiano; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato.  

 

2.03 - Telefonista 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Atender a chamadas telefônicas internas e externas, operando mesa telefônica, ou outros aparelhos, 

movimentando dispositivos em geral, para estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Atender chamadas telefônicas internas e externas, transferindo-as ou prestando informações; Atender 

pedidos de informações telefônicas, anotar recados e registrar chamadas; Verificar defeitos nos ramais 

da mesa de operação e providenciar os reparos necessários; Outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade ou a critério de seu superior. 

 

3.01 - Assistente Social 

Planejar, executar e avaliar, pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para 

subsidiar ações profissionais; Prestar assessoria e supervisão técnica a Entidades, Conselhos Municipais 

e Movimentos Sócios Populares em relação as políticas sociais do município, no exercício e na defesa 

dos seus direitos civis, políticos e sociais; Articular parcerias, viabilizando e participando no 

desenvolvimento de projetos de interesse do município; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 

programas e projetos no âmbito de atuação da política da Assistência Social com a participação da 

sociedade civil; Esclarecer pessoas e grupos de diferentes segmentos sociais, identificando recursos e 

encaminhando-os para o atendimento; Realizar estudos socioeconômico para fins de inclusão em 

benefícios, serviços e programas desenvolvidos por órgãos da administração pública e sociedade civil; 

Planejar, organizar e administrar benefícios, atendendo a política da Assistência Social; Desenvolver e 

participar de programas de educação continuada relacionados a área de atuação. 

 

3.02 - Fonoaudiólogo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando 

protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Efetuar avaliação e diagnostico fonoaudiólogo; Tratar de pacientes e clientes; Diagnosticar distúrbios 

articulatórios, dificuldades de aprendizagem, disfonia, afasia, disfagia, gagueira, deficiência auditiva; 

Fazer terapia de linguagem, voz, e articulação e fazer acompanhamento de alterações dos 

tratamentos; Orientar pacientes, familiares, gestantes, idosos e professores; Fazer encaminhamentos. 
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3.03 - Médico Clinico Geral 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de 

doenças e promoção da saúde tanto individuais quanta coletivas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Realizar consulta e atendimento médico; Realizar exames clínicos e diagnósticos; Tratar pacientes; 

Implementar ações para promoção da saúde; Elaborar documentos médicos; Coordenar programas 

e serviços em saúde; Difundir conhecimentos médicos; Promover a saúde. 

 

3.04 - Nutricionista 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividade. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Atendimento nutricional na área da saúde do município; Planejar cardápios; Supervisionar o pré-

prepare, prepare e distribuição da merenda; Testar a aceitabilidades de novos alimentos; Supervisionar, 

coordenar e controlar o recebimento e armazenamento de produtos bem como a higienização e 

controle da qualidade; Treinar as merendeiras; Analisar valor nutricional dos alimentos oferecidos; Fazer 

avaliação nutricional dos escolares; Elaborar manual de Boas Pratica (POPS); Elaborar ficha técnica de 

alimentos; Preparar relatório de custo de cada preparação (merenda). 

 

3.05 - Terapeuta Ocupacional 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos e técnicas com a finalidade de 

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, 

desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas; Planejar 

e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em 

pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições medicas; programar as 

atividades diárias do paciente-AVDs, orientando o mesmo na execução dessas atividades; Elaborar e 

aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; Orientar a 

família do paciente e a comunidade quanta as condutas terapêuticas a serem observadas   para sua 

aceitação no meio social; Prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e prótese; 

Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 

Realizar diagnósticos específicos; Desenvolver, ainda, programas de prevenção, promoção de saúde 

e qualidade de vida; Executar tarefas afins, determinadas pelo superior imediato. 

 

4.01 - Professor de Educação Básica – PEB I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Lecionar e preparar aula para alunos de educação infantil do primeiro a quinto ano do ensino 

fundamental. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Ministrar aulas; Preparar aulas; Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; Participar na elaboração 

do projeto pedagógico; Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; Atuar em reuniões 

administrativas e pedagógicas; Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. 

 

4.02 - Professor de Artes PII 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Preparar e lecionar e preparar aula de arte para alunos da rede municipal de ensino.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Atender as necessidades educacionais das unidades escolares, conforme sua habilitação profissional; 

Preparar e ministrar aulas; Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; Participar em reuniões 

administrativas, pedagógicas e no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação, inerentes 

as unidades escolares e ao sistema municipal de ensino; Desenvolver processo de ensino-

aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades técnico-pedagógicas de planejamento, 

execução e avaliação; Desenvolver atividades extraclasses, quando necessário, para atender 

demandas pedagógicas; Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; Executar 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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4.03 - Educador de Creche 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Subsidiar e orientar as crianças em suas atividades pedagógicas recreativas, alimentares, higiênicas, 

fisiológicas e de repouso. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e 

interação; Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do 

desenvolvimento infantil; Preparar e ministrar aulas; Assegurar que a criança matriculada na educação 

infantil tenha suas necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma 

adequada; Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; Implementar 

atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos 

bens socioculturais e artísticos disponíveis; Colaborar e participar de atividades que envolvam a 

comunidade; Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de 

desenvolvimento infantil; Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, 

para a construção coletiva do projeto político-pedagógico; Participar de atividades de qualificação 

proporcionadas pela Administração Municipal; Auxiliar as atividades das crianças na creche, 

incentivando as brincadeiras em grupo como, brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos, 

para estimular o desenvolvimento físico e mental das mesmas; Orientar as crianças quanto às 

condições de higiene, auxiliando no banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences, para 

garantir seu bem-estar; Auxiliar nas refeições, alimentando as crianças ou orientando sobre o 

comportamento à mesa; Controlar os horários de repouso das crianças para assegurar o seu bem-estar 

e a saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

4.04 - Professor de Educação Física PII 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Preparar e lecionar aulas de educação física para alunos da rede municipal de ensino.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Atender as necessidades educacionais das unidades escolares, conforme sua habilitação profissional; 

Preparar e ministrar aulas; Efetuar registros burocráticos e pedagógicos; Participar em reuniões 

administrativas, pedagógicas e no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação, inerentes 

as unidades escolares e ao sistema municipal de ensino; Desenvolver processo de ensino-

aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades t técnico-pedagógicas de planejamento, 

execução e avaliação; Desenvolver atividades extraclasses, quando necessário, para atender 

demandas pedagógicas; Organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; Executar 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 


