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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1.01 - Operário 
Descrição sintética: efetuar trabalhos braçais em geral. 

Atribuições típicas: 

Serviços de limpeza e coleta de resíduos em geral, pesagem e contagem de materiais, auxiliar nos serviços de 

abastecimento de veículos, executar serviços de lavoura ( plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, 

pulverizações, etc.), aplicar inseticidas e fungicidas, limpar terrenos baldios, praças e ruas, executar serviços de capina e 

roçada, reparar e construir mata-burros e pontes, varrição de logradouros públicos, proceder a lavagem de máquinas e 

veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas. 

Executar outras atividades correlatas. 

Requisitos para provimento: 

Instrução: Alfabetizado 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

Perspectiva de desenvolvimento funcional: Progressão 

 

1.02 - Pedreiro I 

Atribuições: 

Preparar, limpar, medir, fincar estacas, alinhar terreno com fio de nylon ou outros, assentando tijolos, adaptando-os com 

massas, nivelando-os e fixando às medidas, conforme o terreno; Fazer a massa misturando cimento, areia e brita, 

adicionando água, utilizando enxada ou outras ferramentas; Construir alicerces, com pedras ou cimento, para formar a 

base de paredes, muros, canaletas, meios-fios e construções similares; Reconstruir ou reformar meios-fios, canaletas, 

lajes, pisos, paredes, utilizando ferramentas próprias; Demolir construções, retirar escombros e separar material 

reaproveitável; Zelar pela segurança própria e de seus ajudantes. 

Requisitos básicos: 

Escolaridade: ser alfabetizado 

Experiência: 1 ano na área de atuação 

 

1.03 - Auxiliar de Consultório Dentário 

Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o cirurgião-dentista no atendimento à 

pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia, bem 

como executar tarefas administrativas. 

Atribuições típicas: 

Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; Preencher fichas com dados individuais dos 

pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; Informar os horários de atendimento e agendar consultas, 

pessoalmente ou por telefone; Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, 

organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao médico ou cirurgião-dentista consultá-los, quando 

necessário; Providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; 

Receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório; Auxiliar o cirurgião-dentista no preparo do material 

a ser utilizado na consulta; Colaborar na orientação ao público em campanhas voltadas à saúde bucal; Lavar e esterilizar 

todo material odontológico; Revelar e montar radiografias intra-orais; Preparar o paciente para o atendimento, auxiliando 

o cirurgião-dentista e o técnico de higiene dental na instrumentação junto à cadeira operatória, bem como promovendo o 

isolamento do campo operatório; Selecionar moldeiras, confeccionando modelos em gesso; Aplicar métodos preventivos 

para controle da cárie; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; 

Executar outras tarefas afins. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - Ensino Fundamental Completo, devendo estar inscrito e com registro no Conselho Regional de Odontologia 

até o final do Estágio Probatório. 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

1.04 - Motorista  

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de 

passageiros e carga dentro do território nacional, conservando-os em perfeitas condições de aparência e funcionamento. 

Atribuições típicas:  
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Dirigir automóveis, caminhonetes  e demais veículos leves de transporte de passageiros e cargas,  e outros veículos 

enquadrados na categoria “d”, dentro ou fora do município, verificando diariamente as condições de funcionamento do 

veículo, antes de sua utilização: pneus, água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 

embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento 

de portas e o uso de cintos de segurança; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem 

como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a 

fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; Observar os limites de carga 

preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo 

limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os 

períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens 

realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; Recolher ao local apropriado o veículo 

após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado Auxiliar no embarque e desembarque de 

passageiros; Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo 

com normas e roteiros pré-estabelecidos; Conduzir os servidores da prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme 

itinerário estabelecido ou instruções específicas; Executar outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento: 

Instrução – 4ª série do ensino fundamental e carteira de habilitação de motorista profissional – categoria “d”. 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

2.01 -  Agente de Combate as endemias (ACE) 

Descrição sintética: Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal. 
Atribuições típicas: 
Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças 
e agravos à saúde; Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o 
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à 
saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à 
autoridade sanitária responsável; Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e 
agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; Realização de ações de 
campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; Cadastramento e atualização da 
base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; Execução de ações 
de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e 
outras ações de manejo integrado de vetores; Execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas 
metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; Registro das informações referentes às atividades 
executadas, de acordo com as normas do SUS; Identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; Mobilização da 
comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o 
controle de vetores; É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de nível 
superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica a participação:  
I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde 
pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos 
temporalmente associados a essas vacinações;  
II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou 
amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou 
diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município;  
III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na 
coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos pertinentes;  
IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública;  
V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com 
vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter excepcional, e sob 
supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde.  
O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, da coordenação 
ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental.  
O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão atividades de forma integrada, 
desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de 
atuação, especialmente nas seguintes situações:  
I - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, 
de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de doenças 
infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos;  
II - no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de forma articulada 
com as equipes de saúde da família;  
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IV - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de situações que, relacionadas a 
fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica;  
V - na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros 
agravos.  
Frequentar cursos bienais de educação continuada e de aperfeiçoamento.  Ser cordial no trato com a comunidade, de 
modo a não gerar conflitos; Realizar borrifação com inseticidas; Combater infestações de insetos, caramujos e 
escorpiões em residências e terrenos; Executar outras atividades correlatas.  
Requisitos para provimento: 
Instrução: Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e, Haver concluído 
o ensino médio. 
Recrutamento: 
Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 
2.02 - Técnico de Enfermagem PSF 

Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de 
enfermagem, atendendo às necessidades de pacientes e doentes. 
 Atribuições típicas: 

Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos 
atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência; Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para 
consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo; Verificar os dados vitais, 
observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes; 
Realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados 
necessários, retorno, bem como proceder retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; Atender crianças e pacientes que 
dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação 
mais rápida; Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; Prestar atendimentos 
básicos a nível domiciliar; Auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico; Participar de 
campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças; Preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, 
formulários e relatórios; Preparar e acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa; Requisitar materiais 
necessários para o desempenho de suas funções; Orientar o paciente no período pós-consulta; Administrar vacinas e 
medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; Aplicar injeções intramusculares e intravenosas 
entre outras, segundo prescrição médica; Identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, 
epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio 
destas doenças notificadas; Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infecto-
contagiosas notificadas para o devido controle das mesmas; Colaborar com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Zelar pelas condições  adequadas de armazenamento do estoque de vacinas, verificando e registrando 
diariamente a temperatura do refrigerador, bem como limpando-o periodicamente; Ministrar medicamentos e tratamentos 
aos pacientes, observando os horários e doses prescritos pelo médico responsável; Orientar pacientes em assuntos de 
sua competência; Lavar e esterilizar instrumentos médicos e cirúrgicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados; 

Auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos 
pacientes; Auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos, a fim de 
solicitar reposição, quando necessário; Fazer visitas domiciliares, a escolas e creches segundo programação 
estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse médico; Auxiliar no atendimento da população em 
programas de emergência; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 

Requisitos para provimento: 
Instrução - curso técnico em enfermagem e registro no coren. 
Recrutamento: 
Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
 

2.03 - Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, 

regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares. 

Atribuições típicas: 

Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à obras públicas e particulares; Verificar 

imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 

conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se; Verificar 

o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização 

ou que estejam em desacordo com o autorizado; Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; Solicitar à 

autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; Verificar a 

existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido alterações de ampliação, 

transformação e redução; Acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em 

sua jurisdição; Inspecionar a execução de reformas de próprios municipais; Verificar alinhamentos e cotas indicados nos 

projetos; Fiscalizar as obras e serviços realizados em logradouros públicos no que se refere a licença exigida pela 

legislação específica; Intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos 
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transgressores das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares; Realizar sindicâncias especiais para 

instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e 

manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; Coletar dados para a 

atualização do cadastro urbanístico do município; Executar outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de desenho técnico em nível de ensino médio ou outro curso de mesma natureza e nível de 

escolaridade, acrescido de habilitação legal para o exercício da profissão, se for o caso. 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

2.04 – Técnico de Radiologia 

Atribuições típicas: 

Selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico, e colocá-los no 
chassi; Posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada, a fim 
de assegurar a boa qualidade das chapas; Zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, 
instruindo-os quanto aos procedimentos que devem ser executados durante a operação do equipamento de raios x, bem 
como tomar providências cabíveis à proteção dos mesmos; Operar equipamentos de raios x, acionando os dispositivos 
apropriados, para radiografar a área determinada; Encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do 
filme; Operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos químicos adequados, para revelar, fixar e secar as 
chapas radiográficas; Encaminhar a radiografia já revelada ao médico responsável pela emissão de diagnóstico, 
efetuando as anotações e registros necessários; Controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, 
verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição, quando necessário; Utilizar equipamentos e vestimentas 
de proteção contra os efeitos dos raios x, para segurança da sua saúde; Zelar pela conservação dos equipamentos que 
utiliza; Executar outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento: 
Instrução - curso técnico em radiologia, em nível de segundo grau e habilitação legal para o exercício da profissão. 
Recrutamento: 
Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público para a classe de técnico de radiologia i. 
Perspectiva de desenvolvimento funcional: 

Progressão   
 

3.01 – Agente Administrativo I 

Descrição sintética: compreendem os cargos que se destinam a executar, sob supervisão direta, tarefas simples e 

rotineiras de apoio administrativo e financeiro. 

Atribuições típicas: 

• Quanto às atividades de apoio administrativo geral: 

Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo correspondências e 

efetuando encaminhamentos; 

Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, 

regulando o número de cópias; 

Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; 

Datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais; 

Operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, 

bem como consultar registros; 

Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, 

segundo normas preestabelecidas; 

Receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; 

Autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos 

superiores competentes; 

Controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com normas 

preestabelecidas; 

Receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega; 

Receber, registrar e encaminhar, com atenção e cortesia, o público ao destino solicitado; 

Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 

Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; 

Fazer cálculos simples; 

• Quanto às atividades de manutenção do cadastro imobiliário e fiscal: 

Coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos mesmos; 
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Efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no 

pagamento dos mesmos; 

Informar requerimentos de imóveis relativos a construção, demolição, legalização e outros; 

Atender ao público, informando sobre tributos, processos e outros assuntos relacionados com seu trabalho; 

• Quanto às atividades de apoio aos serviços de saúde: 

Receber, registrar e encaminhar doentes e consulentes para atendimento médico, odontológico em ambulatórios, postos 

de saúde ou hospitais; 

Preencher fichas com os dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informação médica; 

Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 

Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os 

atualizados, para possibilitar consultas, quando necessário; 

Executar outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - ensino superior. 

Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

3.02 - Enfermeiro Policlínica 

Descrição sintética: 

Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em 

unidades de saúde e assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. 

Atribuições típicas: 

Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos 

pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a 

fim de garantir um  elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na 

execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados 

sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer programas para 

atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; Realizar programas educativos em 

saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; 

Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; Controlar o padrão de 

esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se 

desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 

auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 

prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 

sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; Participar de 

campanhas de educação e saúde; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em enfermagem e registro no respectivo conselho de classe. 

Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público  para a classe de enfermeiro 

 

3.03 - Enfermeiro PSF 

Descrição sintética: 

Supervisionar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos técnicos em enfermagem; realizar consultas na 

unidade de saúde  da família, bem como assistir as pessoas que necessitam de cuidados de enfermagem no domicílio. 

Atribuições típicas: 

Realizar cuidados diretos de enfermagem  nas urgências e emergências clinicas, fazendo a indicação para a 

continuidade da assistência prestada; Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever / 

transcrever, medicações, conforme protocolos estabelecidos nos programas do ministério da saúde e as disposições 

legais da profissão;  Planejar gerenciar, coordenar, executar e avaliar a unidade de saúde da família; Executar as ações 

de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto e idoso; No nível de sua 

competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde e 

diferentes ambientes da usf e quando necessário no domicilio; Aliar a atuação clinica a prática da saúde coletiva; 

Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, etc; 
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Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde e de auxiliares de enfermagem.. 

com vistas no desempenho de suas funções. 

Requisitos para provimento: 

a) Habilitação legal para o exercício da enfermagem; 

b) Lotação: nas unidades de saúde da família do departamento municipal de saúde 

c) Recrutamento: externo, mediante concurso público 

Perspectiva do Desenvolvimento Funcional - Progressão 

 

3.04 - Especialista Educacional 

Descrição Sumária: 

Planejar, avaliar e reformular o processo ensino-aprendizagem, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e 

inspecionando o seu cumprimento, em estreita articulação com os demais componentes do sistema educacional. 

Descrição Detalhada: 

Viabilizar a política educacional do Departamento Municipal de Educação, visando um melhor fluxo de informações 

ascendentes e descendentes. Favorecer o intercâmbio e o aprimoramento das relações intra e extra escolares, 

possibilitando que as Unidades de Ensino atinjam sua autonomia, tendo a legislação vigente como base e o aluno como 

essência de todo o processo. Propor melhoria das relações interpessoais nas escolas, promovendo a colaboração, a 

solidariedade, o respeito mútuo e o respeito às diferenças dentro dos princípios éticos universais. Fortalecer a 

participação da comunidade, acompanhando e assistindo programas de integração. Detectar as necessidades dos 

estabelecimentos de ensino no decorrer do ano letivo, oferecendo subsídios administrativos e pedagógicos. Analisar, 

acompanhar e aprovar o programa político pedagógico, os Projetos Especiais, o Calendário Escolar, o horário dos 

professores e demais profissionais que prestam serviços nas Unidades de Ensino, redimensionando o processo quando 

necessário. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação, normas 

educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.  Sugerir medidas para melhoria da produtividade escolar e orientar 

encaminhamentos a serem adotados.  Oferecer alternativas para superação dos problemas enfrentados pelas Unidades 

de Ensino, se possível através de decisões coletivas. Integrar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos profissionais 

ligados à Administração e Coordenação, promovendo eventos que ensejem a formação permanente dos educadores do 

Departamento Municipal de Educação. Realizar ações referentes aos processos de autorização e funcionamento das 

Escolas Particulares de Educação Infantil.  Participar do Projeto Escolar da Unidade, coordenando, junto aos docentes, 

as atividades de planejamento curricular, observando as diferentes propostas, articulando-as conjuntamente.  Elaborar a 

programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a sua articulação com as demais programações de 

apoio educacional.  Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da programação do currículo. Prestar assistência técnica 

pedagógica aos professores visando assegurar eficiência e eficácia do desempenho dos mesmos, para a melhoria da 

qualidade de ensino. Propor técnicas e procedimentos, selecionar e oferecer material didático aos professores, 

organizando atividades e propondo sistemática de avaliação nas áreas de conhecimento. Organizar os encontros de 

trabalho pedagógico com professores. Garantir os registros da área pedagógica dando continuidade ao processo de 

construção do conhecimento, às atividades de formação permanente de professores e ao planejamento do arranjo físico 

e racional dos ambientes especiais. Assessorar o diretor quanto às decisões relativas a matrícula, transferência, 

agrupamento de alunos, organização de horários de aula e utilização de recursos didáticos da escola. Organizar 

reuniões de pais e mestres interpretando a organização didática da escola para a comunidade. Elaborar os currículos, 

planos de cursos e programas. Estabelecer normas e diretrizes gerais e específicas para assegurar ao sistema 

educacional conteúdos autênticos e definidos em termos de qualidade e rendimento. Orientar o corpo docente no 

desenvolvimento de suas potencialidades profissionais. Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas, 

promovendo a inspeção de unidades escolares; Avaliar o processo ensino-aprendizagem, examinando relatórios ou 

participando de Conselhos de Classe, para aferir a validade dos métodos de ensino empregados; Utilizar testes 

pedagógicos e outras técnicas especiais, como observação e questionários, entrevistas com os alunos, sua família, 

visando obter um perfil completo da personalidade do educando; Reunir informações de caráter físico, psicológico, 

escolar, sócio-econômico do aluno, para facilitar o interesse e comportamentos de cada aluno e a resolução de seus 

problemas;Coordenar o processo de desenvolvimento de aptidões e interesse dos educandos, elaborando planos de 

estudo, orientando-os no novo exercício de atividades recreativas e desportivas, para aprimorar suas qualidades de 

reflexão e integração social; Participar do processo de avaliação escolar, examinando as causas de eventuais processos 

de recuperação, para aconselhar a aplicação de métodos mais adequados. 

Requisitos para provimento: 

Instrução – Habilitação em Licenciatura Plena com Especialização em Orientação ou Supervisão Educacional ou 

Administração Escolar. 

Recrutamento: Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
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3.05 - Farmacêutico 

Descrição sintética: 

Compreende cargo que se destina a realizar tarefas relacionadas com a composição, controle e fornecimento  de 

medicamentos para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 

Atribuições típicas: 

Realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; Proceder à manipulação dos insumos 

farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à 

produção de remédios e outros preparados; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus 

insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; Analisar 

soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, 

qualidade e atividade terapêutica; Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e 

aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas; Proceder a manipulação, análise, estudo de reações 

e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter 

remédios e outros preparados; Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e 

aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas; Realizar programas junto à vigilância sanitária e à 

farmácia municipal; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de 

atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar 

das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e 

palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos 

e programas de trabalho afetos ao município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional, podendo ser lotado e/ou atender a demanda em qualquer unidade de saúde do Município. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso superior em Farmácia. 

Experiência: 1 ano na área de atuação. 

Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público 

Perspectivas de desenvolvimento funcional: 

Progressão 

 

3.06 - Fonoaudiólogo 

Descrição sintética: 

Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades 

municipais de saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 

Atribuições típicas: 

Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas 

próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se 

nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações 

médicas Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; 

Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação 

neuromuscular e a reabilitação do paciente; Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do 

processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; Promover a reintegração dos pacientes à família e a 

outros grupos sociais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de 

atuação; Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à 

fonoaudiologia; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 

ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área 

de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e 

particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; Realizar outras atribuições compatíveis 

com sua especialização profissional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em fonoaudiologia e registro no respectivo conselho de classe. 
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Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público para a classe de fonoaudiólogo 

 

3.07 - Médico PSF 

Descrição sintética: Atender a todos integrantes de cada família, independente de sexo e idade; desenvolver com os 
demais integrantes da equipe ações preventivas e de promoção da qualidade de vida da população. 
Atribuições típicas: 
 Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto e idoso;  
Realizar consultas e procedimentos na unidade de saúde de família e, quando necessário, no domicilio;  Aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, etc. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;  Encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na usf por meio de um sistema de 
acompanhamento, referência e contrarreferência; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária;  Participar do processo de programação e planejamento das 
ações e da organização do processo de trabalho das unidades de saúde de família. 
Condições de trabalho: 
A) geral: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; B) especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
serviços à noite, sábados, domingos e feriados 
 Requisitos para provimento 
A) habilitação legal para o exercício da medicina; B) lotação: nas unidades de saúde da família do departamento 
municipal de saúde. C) recrutamento: externo, mediante concurso público D) outros: conforme instruções do processo 
seletivo. 
 
3.08 - Médico Plantonista Clínica Médica 

Descrição sintética: 

Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica, dentro de cada especialidade, em postos de 

saúde e demais unidades assistenciais da prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 

subprogramas de saúde pública. 

Atribuições típicas: 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar 

resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 

Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; Prestar atendimento em urgências clínicas; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o 

caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; Participar 

do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem como 

equipes técnicas de plantão; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e 

outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 

e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; Participar de ações para 

atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado  pela prefeitura; Realizar 

outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em medicina e registro no respectivo conselho de classe. 

Experiência – 01 ano 

Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público para a classe de médico 

 

3.09 - Professor I 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à regência de classe de creche, educação infantil, ensino 

fundamental, educação especial, suplência e alfabetização de jovens e adultos, bem como à execução de trabalhos 

relativos à implementação das grades curriculares e à coordenação de disciplinas. 

Atribuições típicas: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 

material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos 

alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de 
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pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu 

desenvolvimento; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do 

aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; 

Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os relatórios 

bimestrais das atividades desenvolvidas ao diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização das 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros 

profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao 

seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 

seus problemas junto aos alunos da rede municipal de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 

para a necessidade de matrícula e freqüência escolar das crianças do município; Participar do censo, da chamada e 

efetivação das matrículas escolares para a rede municipal de ensino; Realizar pesquisas na área de educação; Executar 

outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento: 

Instrução 

Habilitação específica de Ensino Superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitações específicas 

em área própria; ou Ensino Médio Completo Magistério e curso de Pedagogia ou Normal Superior com conclusão 

prevista para até o final de estágio probatório; 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público de provas e títulos, específico para cada área de atuação. 

 

3.10 - Professor de Educação Física 

Descrição sintética: 

Compreende os cargos que se destinam a participar e promover competições e eventos desportivos, ensinando os 

princípios e as técnicas de educação física e desportos, bem como a ministrar aulas e desenvolver atividades em sua 

área de atuação. 

Atribuições típicas: 

Desenvolver, junto ao público alvo, as práticas de educação física e desportos, bem como ensinar-lhes as técnicas; 

Encarregar-se do preparo físico dos atletas; Treinar atletas nas técnicas dos diversos desportos e educação física; 

Instruir os participantes de atividades esportivas sobre os princípios e regras inerentes a cada modalidade esportiva 

praticada; Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; Participar da organização de campeonatos e torneios no 

município, elaborando regulamentos e tabelas, bem como determinando os melhores locais para a realização dos 

eventos, a fim de incentivar a prática de esportes na comunidade; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e 

auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e 

outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 

e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em educação física, devidamente registrado no MEC e registro no sistema CREF 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

3.11 - Professor Inglês 

Descrição sumária: regência de classe de, educação infantil, ensino fundamental, educação especial, suplência e 

alfabetização de jovens e adultos, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades 

curriculares e à coordenação de disciplinas. 

Descrição detalhada: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 

material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando 

aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos 

de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao 
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seu desenvolvimento; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do 

aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; 

Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os relatórios 

bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros 

profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao 

seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 

seus problemas junto aos alunos da rede municipal de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 

para a necessidade de matrícula e freqüência escolar das crianças do Município; Participar do censo, da chamada e 

efetivação das matrículas escolares para a rede municipal de ensino; Realizar pesquisas na área de educação; 

Executar outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento: 

Instrução: curso em nível superior de letras 

Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas 

em área própria; 

Habilitação específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público de provas e títulos, específico para cada área de 

atuação. 

 

3.12 - Professor Processamento de Dados 

Descrição sumária: regência de classe de educação infantil, ensino fundamental, educação especial, suplência e 

alfabetização de jovens e adultos, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares 

e à coordenação de disciplinas. 

Descrição detalhada: 

Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; Cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica de sua unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 

material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar aulas, repassando aos 

alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de 

pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu 

desenvolvimento; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do 

aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; 

Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; Elaborar e encaminhar os relatórios 

bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da unidade escolar em que está lotado; Colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com outros 

profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao 

seu desenvolvimento profissional; Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 

seus problemas junto aos alunos da rede municipal de ensino; Participar de projetos de conscientização das famílias 

para a necessidade de matrícula e freqüência escolar das crianças do Município; Participar do censo, da chamada e 

efetivação das matrículas escolares para a rede municipal de ensino; Realizar pesquisas na área de educação; Executar 

outras atribuições afins. 

Requisitos para provimento:  

Instrução: superior completo em processamento de dados. 

Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em 

área própria; Habilitação específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da 

legislação vigente. 

Recrutamento: 

Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público de provas e títulos, específico para cada área de atuação. 

 

3.13 - Psicólogo  

Descrição sintética: 

Compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento, 

orientação e execução de atividades nas áreas clínica, educacional, do trabalho e social. 

Atribuições típicas: 

• Quando na área da psicologia da saúde: 
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Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e 

aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; Desenvolver  trabalhos 

psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões desejáveis de comportamento e relacionamento humano; Articular-se 

com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de 

pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas 

adequadas, para tratamento terapêutico; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos 

pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades, e de alterações 

comportamentais; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 

médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 

• Quando na área da psicologia do trabalho: 

Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da prefeitura, participando da elaboração, do 

acompanhamento e da avaliação de programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 

técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, 

estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas 

classes pertencentes ao quadro de pessoal da prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da prefeitura, 

visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no 

trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar e propor soluções para a melhoria 

de condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos 

que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; Assistir ao servidor com 

problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por alteração ou modificação da capacidade de trabalho, 

inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias; Receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em 

serviço para os servidores recém-ingressos na prefeitura, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao 

seu grupo de trabalho; Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da 

administração da prefeitura; 

• Quando na área da psicologia educacional: 

Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, 

empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, respeitando a diversidade de concepções; Providenciar ou 

aplicar técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, fundamentado 

nos conhecimentos científicos; Efetuar, com os especialistas de educação, estudos voltados para os sistemas de 

motivação, métodos de capacitação de pessoal, processos de ensino e aprendizagem e diferenças individuais, 

objetivando uma atuação integrada de orientação endereçada aos profissionais da escola, levando-se em consideração 

as diretrizes atuais de inclusão caracterizada pelo atendimento dos alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais integrada ao atendimento geral do alunado; Analisar as características de indivíduos supra e infradotados, 

utilizando  métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de 

currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades  de inteligência; Identificar a existência de possíveis problemas 

na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, utilizando meios apropriados, para aconselhar 

o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros 

especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino auxiliando-os na solução de problemas 

de ordem psicológica surgidos com alunos; Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais do 

ensino; Atuar de forma integrada com outros profissionais da área educacional. 

• Atribuições comuns a todas as áreas: 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 

medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das 

atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou 

reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 

discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 

município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em psicologia e registro no respectivo conselho de classe. 

Experiência: 01(um) ano. 

Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

3.14 - Psicopedagogo 

Descrição Sumária: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS/MG 
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019 

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2019                                     Prefeitura Municipal Fortaleza de Minas/MG - Página 12 

Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação, atuando na realização de pesquisa, diagnósticos e 

intervenção psicopedagógica em grupo ou individual. 

Descrição detalhada: 

Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a participação de indivíduos 

e grupos, nas definições de alternativas para os problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a 

problemática psicopedagógica. Atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psico social e econômica que 

interferem na saúde, aprendizagem e trabalho. Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, 

educacional, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências sócio econômicas, com vistas ao 

desenvolvimento comunitário e das potencialidades individuais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. Realizar atendimento psicopedagógico a 

crianças, adolescentes, adultos, grupos ou instituições; Realizar visitas a domicílios, instituições ou equipamentos sociais 

e participar de reuniões de equipe, com outros serviços; Analisar comportamentos, realizar entrevistas, orientar e 

acompanhar individualmente ou em grupos e efetuar encaminhamentos; Coordenar grupos, preparar reuniões, promover 

cursos, desenvolver projetos, organizar e elaborar materiais educativos, promover discussões de caso e realizar 

pesquisas; Articular, junto às famílias atendidas, os recursos e serviços existentes na comunidade, dentro de uma 

perspectiva de trabalho em rede; atuar no gerenciamento, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de 

programas/projetos comunitários, numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial; Contribuir na formulação 

de políticas públicas através da participação em fóruns pertinentes e da prática cotidiana; Acompanhar projetos de 

estagiários sob sua supervisão; Participar em eventos, seminários, conferências e cursos para aperfeiçoamento e 

atualização na área de atuação; Emitir pareceres parciais e/ou conclusivos sobre assuntos relacionados a área; elaborar 

relatórios e manuais de normas e procedimentos, material didático e  divulgação de projetos desenvolvidos; Executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução – superior completo + curso de psicopedagogia. 

Recrutamento:  Externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

3.15 - Nutricionista  

Descrição sintética: 

Compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de 

nutrição nas diversas unidades da prefeitura, bem como para a população do município. 

Atribuições típicas: 

Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais 

visando suprir as deficiências diagnosticadas; Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede 

escolar municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais 

unidades de assistência médica e social da prefeitura; Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, 

para analisar sua eficiência; Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela prefeitura, visitando 

sistematicamente as unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas 

estabelecidas; Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal 

de ensino e das creches; Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas 

assistenciais desenvolvidos pela prefeitura; Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida 

da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de 

educação do consumidor; Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos 

órgãos municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização 

dessas dependências; Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando 

as quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos; Realizar 

pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade; Emitir parecer nas licitações para aquisição de 

gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas; Participar das atividades 

do sistema de vigilância alimentar e nutricional - sisvam; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; Participar das ações de educação em saúde; Participar das atividades de treinamento 

e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 

emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
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de trabalho afetos ao município, compatíveis com sua especialização profissional. Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em nutrição e registro no respectivo conselho de classe. 

Recrutamento:  externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

3.16 - Psicólogo CRAS 

Descrição sintética: 

Atuar em consonância com as diretrizes e objetivos da PNAS (Política Nacional de Assistência Social) e da Proteção 

Social Básica (PSB), cooperando para a efetivação das políticas públicas de desenvolvimento social e para a construção 

de sujeitos cidadãos. 

Atribuições típicas: 

Trabalhar de modo integrado à perspectiva interdisciplinar, em especial nas interfaces entre a Psicologia e o Serviço 
Social, buscando a interação de saberes e a complementação de ações, com vistas à maior resolutividade dos serviços 
oferecidos; Intervir de forma integrada com o contexto local, com a realidade municipal e territorial, fundamentada em 
seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais; Agir baseado na leitura e inserção no tecido comunitário, para 
melhor compreendê-lo, e intervir junto aos seus moradores; Identificar e potencializar os recursos psicossociais, tanto 
individuais como coletivos, realizando intervenções nos âmbitos individual, familiar, grupal e comunitário; Atuar a partir 
do diálogo entre o saber popular e o saber científico da Psicologia, valorizando as expectativas, experiências e 
conhecimentos na proposição de ações; Favorecer processos e espaços de participação social, mobilização social e 
organização comunitária, contribuindo para o exercício da cidadania ativa, autonomia e controle social, evitando a 
cronificação da situação de vulnerabilidade; Manter-se em permanente processo de formação profissional, buscando a 
construção de práticas contextualizadas e coletivas; Priorizar atendimento em casos e situações de maior 
vulnerabilidade e risco psicossocial; Atuar para além dos settings convencionais, em espaços adequados e viáveis ao 
desenvolvimento das ações, nas instalações do CRAS, da rede socioassistencial e da comunidade em geral. Acolher 
famílias, participar de visitar domiciliares com o objetivo de colaborar com o monitoramento destas; Realizar 
atendimentos individuais de caráter emergencial, com o objetivo de direcionar o indivíduo à algum tipo de ação social; 
Estimular a escuta e a comunicação entre a equipe; Desenvolver projetos e, juntamente com a equipe da rede 
socioassistencial, buscar medidas que estimulem a autonomia e a consciência cidadã da comunidade. Executar outras 
atividades correlatas.  
Requisitos para provimento: 

Instrução - curso de nível superior em psicologia e registro no respectivo conselho de classe. 

Recrutamento: externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 

 

3.17 – Médico Veterinário 

Descrição sintética: 
Compreende os cargos que se destinam a planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento 
e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, dando consultas, exercendo 
fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos animais, a produção racional e econômica de 
alimentos e a saúde da comunidade.  
Atribuições típicas: 

Planejar e executar ações de fiscalização sanitária; Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e 
assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de 
necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes; Proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças 
dos animais, realizando exames clínicos  e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses 
animais e estabelecer a terapêutica adequada; Promover o controle sanitário da reprodução animal destinada à indústria 
e à comercialização no município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, 
para proteger a saúde individual e coletiva da população; Realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a 
população acerca dos procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e o acúmulo de moléstias 
infectocontagiosas; Promover e supervisionar a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita “in 
loco” loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo 
tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e 
melhor qualidade dos alimentos; 

Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas, para 
possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de 
vetores, roedores e raiva animal; Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, 
experimentos, estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da 
ciência veterinária; Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, 
bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
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auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; Realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

Requisitos para provimento: 
Instrução - curso de nível superior em medicina veterinária e registro no respectivo conselho de classe. 
Experiência: 1 ano 
Recrutamento:  externo - no mercado de trabalho, mediante concurso público. 
Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
Progressão 
 

 


