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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1.01 – Motorista

Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, e óleo do cárter,
testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para certificar-se de falhas de funcionamento; - verificar os
itinerários, o número de viagens a outras instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das
normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a
segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; - dirigir corretamente caminhões e demais veículos
pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas,
cargas, materiais, animais e equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança
conforme itinerários estabelecidos; - operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante,
munck, coletor de lixo, etc., obedecendo às normas de segurança no trabalho; - zelar pela documentação da carga
e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes transportados, para apresentá-la às
autoridades competentes, quando solicitada, nos postas de fiscalização; - controlar a carga e descarga do material
transportável, comparando-o aos documentos recebidos, para atender corretamente o usuário; - transportar
materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para obras em andamento, assegurando a
execução dos trabalhos; - efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais
transportados, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; - recolher
o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da prefeitura, para permitir sua manutenção e
abastecimento; - efetuar o transporte de terra para serviços de terraplenagem, construção de aterros ou
compactação de estradas para pavimentação, acionando dispositivos para bascular o material; - exercer
atividades de dirigir veículos leves, pick-ups, peruas, ambulância, micro-ônibus, ônibus e caminhões e demais
veículos pertencentes à frota municipal, no âmbito do Município, em viagens intermunicipais ou interestaduais,
transportando pessoas, enfermos ou volumes; - zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes
e outros veículos; - auxiliar no trabalho de carga e descarga dos volumes transportados; - zelar e
responsabilizar-se pelo veículo que lhe for destinado para o trabalho, cuidando de sua manutenção, comunicando
defeitos observados e solicitando os reparos necessários, de modo que o veículo esteja sempre em perfeito
estado; - zelar e responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos existentes na ambulância, observando seu
funcionamento e requisitando serviços de manutenção e recarga, de modo a estarem sempre em perfeito estado,
para atendimento dos pacientes transportados; - aplicar produtos para higienização e assepsia da ambulância, no
caso de transporte de pessoas com doenças contagiosas; - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato; - exige-se apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Categoria "D", com
validade em vigor.

2.01 – Auxiliar de Enfermagem

Executar serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar
temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório. - Preparar e
esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em
lugar adequado, para assegurar sua utilização. - Preparar os pacientes para consultar e exames, acomodando-os
adequadamente, para facilitar sua realização. - Orientar o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento
prescrito, instruindo sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a
incidência de acidentes. - Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em
intervenções cirúrgicas, atuando sob supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das
tarefas de cada membro da equipe. Operar equipamentos de aferição, controle e detecção de doenças. - Executar
outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação, que forem determinadas pelo superior imediato. - Exige-se
registro junto ao COREN – Conselho Regional de Enfermagem.

2.02 – Técnico em Gesso Ortopédico

Colocar e retirar imobilizações com faixas, férulas, talas metálicas, malha tubular, material sintético e outros,
goteiras gessadas, aparelhos gessados, trações cutâneas com uso de fita adesiva e outros materiais similares; -
Utilizar técnicas assemelhadas visando imobilizações ortopédicas; - Auxiliar o médico em procedimentos
específicos; - Organizar, manter e solicitar material de uso específico para a sala de gesso; - Fazer uso de
Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; - Executar outras tarefas, relacionadas com sua área
de atuação, que forem determinadas pelo superior imediato.

2.03 – Educador Social

São atribuições do emprego de Educador Social: I - trabalhar junto aos adolescentes em cumprimento de medida
sócio-educativa de liberdade assistida e/ou de prestação de serviços à comunidade, às famílias em situação de
vulnerabilidade, aos dependentes químicos, aos moradores de rua e às crianças em situação de trabalho infantil,
mendicância, violência ou exploração, sendo suas atividades determinadas pelo programa em que o educador
vier a se inserir; II - Auxiliar no acompanhamento e na orientação da criança, do adolescente e de suas famílias,
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mobilizando-os e contribuindo para inseri-los em programas sócio-assistenciais e em outras políticas públicas; III -
realizar visitas domiciliares e fazer abordagem social de rua; IV – desenvolver atividades junto ao abrigo municipal
com crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social acolhidos sob medida de proteção,
exigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, através dos Conselhos Tutelares e Ministério Público; V -
participar da elaboração, execução e avaliação de planos personalizados para cada ingresso nos programas
sociais; VI - planejar e desenvolver, em conformidade com a proposta pedagógica, atividades lúdicas, sociais,
culturais e de rotinas pessoais diárias - como higiene pessoal e alimentação; VII - demais tarefas afins com os
programas sociais do Município.

3.01 – Nutricionista

Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de Unidades de Alimentação e Nutrição. •
Atribuições Específicas por Local de Trabalho: a) Em Restaurantes Industriais, Hospitais, Produção de
Congelados, Refeições Transportadas e Catering: - participar do planejamento e gestão dos recursos
econômico-financeiros; - participar do planejamento, implantação e execução de projetos de estrutura física; -
planejar e executar a adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com avanço
tecnológico; - planejar, coordenar e supervisionar a seleção, compra e manutenção de veículos para transporte de
alimentos, equipamentos e utensílios; - planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; -
planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de alimentos; - coordenar
e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/ preparações culinárias; - planejar,
implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições
e/ou preparações culinárias; - avaliar tecnicamente preparações culinárias; - desenvolver manuais técnicos,
rotinas de trabalho e receituários; - efetuar controle periódico do resto-ingestão; - planejar, implantar, coordenar e
supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e
utensílios;- estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a
legislação vigente; - participar do recrutamento e seleção de recursos humanos; - coordenar, supervisionar e
executar programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos; - integrar a equipe de atenção à saúde
ocupacional; - participar dos trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.b) Em Creches e Escolas:
- promover avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; - promover adequação alimentar
considerando necessidades específicas da faixa etária atendida; - promover, programas de educação alimentar e
nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e diretoria; - executar atendimento individualizado de
pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família; - integrar a equipe multidisciplinar com
participação plena na atenção prestada à clientela; - planejar, implantar e coordenar de acordo com as atribuições
estabelecidas para a Área de Alimentação Coletiva.

Médico (Todas as Especialidades) EXCETO, Médico Plantonista

Médico Clínico (todas as especialidades) e PSF - examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos
especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo
ao especialista;- registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementar, para efetuar a orientação adequada;- analisar e interpretar resultados de exames de raios-X,
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o
diagnóstico;- prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como
cuidados a serem observados, para confirmar ou informar o diagnóstico;- efetuar 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;- prestar 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;- zelar pela conservação de boas condições
de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um
melhor atendimento;- efetuar, quando necessário, plantões médicos para cumprimento de escala de atendimento;-
participar, quando convocado, de reuniões de âmbito local ou regional;- desenvolver atividades de educação em
saúde pública, junto com o paciente e a comunidade;- participar das ações de vigilância epidemiológica e
vigilância em saúde;- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;- exige-se registro
junto ao CRM – Conselho Regional de Medicina. Obs. Esta descrição é genérica, devendo ser
contempladas/observadas e executadas as tarefas acima especificadas de conformidade com as especialidades
do campo da medicina dos empregos em concurso.

3.06 - Médico Plantonista

Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista;- registrar a consulta médica,
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anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementar, para efetuar a orientação adequada;-
analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;- prescrever medicamentos, indicando dosagem e
respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para confirmar ou informar o
diagnóstico;- efetuar 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;- prestar 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;-
zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;- efetuar, quando necessário, plantões
médicos para cumprimento de escala de atendimento;- participar, quando convocado, de reuniões de âmbito local
ou regional;- desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade;-
participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde;- executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato;- exige-se registro junto ao CRM – Conselho Regional de Medicina. Obs. Esta
descrição é genérica, devendo ser contempladas/observadas e executadas as tarefas acima especificadas de
conformidade com as especialidades do campo da medicina dos empregos em concurso.

4.01 – Professor de Educação Básica II – Educação Física

Ministrar as aulas de Educação Física (Educação esportiva, lazer, recreação monitorada, atletismo, etc.) nas
Escolas Municipais conforme planejamento prévio de conformidade com a proposta curricular, transmitindo aos
alunos conhecimentos do nível fundamental e fazendo avaliações para verificar o processo de aprendizagem,
baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe;- Organizar e promover eventos
esportivos, recreativos, jogos e outras atividades afins no município e em outros municípios, envolvendo os alunos
das escolas municipais;- Participar da coordenação e das ações de programas e eventos cívicos, esportivos e
recreativos promovidos pelo Departamento Municipal de Educação e Cultura e outras áreas da administração
municipal;- Elaborar o plano de aula, indicando o assunto, o material didático a ser utilizado e as etapas de
desenvolvimento com base nos objetivos fixados;- Elaborar boletins de controle e relatórios a partir da observação
do comportamento e do desempenho dos alunos anotando as atividades realizadas, para manter um registro que
permita fornecer informações à direção da escola e aos pais; - Participar do processo de elaboração do Plano de
Gestão da Escola e de seus anexos; - Planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo
ensino-aprendizagem de sua(s) classe(s), a partir da programação curricular do Departamento Municipal de
Educação e Cultura: - Definir prioridades, objetivos e metas; - selecionar conteúdos significativos; - Utilizar
metodologia adequada às características cognitivas e sócio-culturais dos educandos; - Acompanhar o processo de
aprendizagem dos educandos, utilizando instrumentos variados de avaliação; - Executar atividades de
recuperação, assegurando sua ocorrência imediata e contínua e registrando os progressos dos alunos em
documento próprio; - Acompanhar, orientar e cuidar da higiene pessoal das crianças; - Acompanhar as crianças na
hora das refeições, orientando-as no processo de alimentação; - Proceder à observação dos educandos,
identificando necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde, que interferem na
aprendizagem, encaminhando-os para análise do Professor Coordenador; - Manter permanente contato com os
pais ou responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o avanço do educando e obtendo dados de interesse
para o processo educativo; - Participar dos Conselhos de Ciclos e de Alunos; - Participar, quando integrante do
Conselho de Escola, das deliberações que afetam o processo educacional; - Discutir com os alunos e com os pais
ou responsáveis: * as propostas de trabalho da escola;* o desenvolvimento do processo educativo;* as formas de
acompanhamento da vida escolar dos educandos;* as formas e procedimentos adotados no processo de
avaliação dos educandos; * as formas e procedimentos para avaliação da ação da equipe escolar; - Participar das
atividades cívicas, culturais e educativas em que a escola estiver envolvida. - Manter atualizados os diários de
classe e demais registros necessários ao acompanhamento da vida escolar dos educandos; - Encaminhar à
Secretaria da Escola a documentação referente aos educandos de sua classe, conforme especificação e prazos
fixados pelo calendário escolar; - Participar do Horário do Trabalho Pedagógico Coletivo; - Buscar, numa
perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do seu
conhecimento, podendo propor e/ou coordenar ações e grupos de formação; - Participar das decisões referentes
ao agrupamento dos educandos; - Responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de
equipamentos e instrumentais em uso em laboratórios e outros ambientes especiais próprios de sua área
curricular; - Fornecer ao Professor Coordenador relação de material de consumo necessário ao desenvolvimento
das atividades curriculares; - Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço físico como dos materiais
escolares; - Acompanhar as crianças em atividades externas à Unidade; - Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato; - Atuar em conformidade com a legislação pertinente na área Educação
Fundamental, conforme o estabelecido na Lei N.º: 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases).
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