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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

a) Funções com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto e Completo 

 

1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   

Atribuição: Executar serviços braçais pesados como, capinação, abrir buracos, valetas, podas e plantios de 
árvores, limpeza de bueiros, retiradas de entulho, utilizando instrumentos manuais e elétricos; Executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.   

 

1.02 – MERENDEIRA 

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

 

1.03 – MOTORISTA I 

Atribuição: Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas; Faz vistoria 
dos veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo 
do cárter, bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; Registrar a 
manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; Transportar pessoas, materiais, 
correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;  Observar a sinalização e zelar pela 
segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; Realizar reparos e emergências; Controlar e orientar 
carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; Observar e controlar os 
períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente para assegurar a plena condição de utilização 
do veículo; Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas da quilometragem, 
viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências a fim de 
manter a boa organização e controle de administração; Recolher o veículo após a sua utilização em local 
previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Efetuar o recolhimento de animais nas 
ruas conforme as instruções recebidas; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

1.04 – SERVENTE 

Atribuição: Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros prédios 
municipais, serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitoria de 
berçários e creches; Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos e xícaras, 
cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e outros itens 
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o 
caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Realizar eventualmente, serviços externos para atender as 
necessidades do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

 

b) Funções com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 

 

2.01 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

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

 

2.02 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

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

 

2.03 – OFICIAL I  

Atribuição: Digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às 
exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas 
;Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-
lhes as informações desejadas ;Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos de unidade, 
classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações; Efetua controles 
relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos 
de licitações, controle de férias, contábil e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das 
necessidades administrativas; Efetua cálculos utilizando e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, 
metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; Atende e efetua ligações 
telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços 
executados; Recebe e transmite fax; Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em 
livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas interessadas; Redige 
memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o 
funcionamento do sistema de comunicação administrativa; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

 

2.04 – OPERADOR DE RAIO-X 

Atribuição: Seleciona os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para 
facilitar a execução do trabalho; Coloca os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e números radiopacos 
no filme, para bater as chapas radiográficas; Prepara o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o 
de qualquer joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do exame; Aciona o aparelho de raio X, 
observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser 
radiografada; Encaminha o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser 
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feita a revelação do filme; Registra o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e 
requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; Controla o estoque de filmes, contrastes e 
outros materiais de uso no setor, verificando e registrando gastos, para assegurar a continuidade dos serviços; 
Mantém a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar acidentes; 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

c) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo 

 

3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 

Atribuição: Efetua levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, 
como menores, migrantes, estudante da rede escolar municipal e servidores municipais; Elaborar e executar 
programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e 
execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; Organizar atividades 
ocupacionais de menores, idosos e desamparados; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, 
em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Promover, por 
meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a domicílios e outros meios, a prevenção ou 
solução de problemas sociais identificados entre outros grupos específicos de pessoas; Organizar e manter 
atualizadas referências sobre as características socioeconômicas dos servidores municipais, bem como dos 
pacientes assistidos nas unidades de Assistência Social; Participar da elaboração, execução e avaliação dos 
programas de orientação educacional e pedagógicas na rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a população 
nos postos de saúde, escolar e creches municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se 
encontrarem em situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de 
supervisão nas creches, elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo alternativas e 
encaminhamentos de questões gerais junto a coordenação da creche; Programar atividades de integração e 
treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e servidores em geral das diversas áreas da Prefeitura 
Municipal; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.   

 

3.02 – FARMACÊUTICO 

Atribuição: Identificação da situação epidemiológica do município; Identificação dos pacientes em situação de 
esquemas terapêuticos continuados; Identificação de pacientes de alto risco e as respectivas terapias prescritas; 
Definição do perfil de consumo de medicamentos e correlatos no município; Análise do perfil de consumo de 
medicamentos, perante o perfil epidemiológico; Identificação de pacientes de baixa adesão de terapias, a fim de 
melhorar a efetividade dos tratamentos; Formulação, em função dos dados anteriores, de estratégias técnicas, 
políticas, educacionais, regulatórias e gerenciais; Programação adequada ao fluxo de abastecimento necessário, 
visando a otimização de recursos e ao incremento da disponibilidade de produtos; Qualificação dos procedimentos 
técnicos referentes aos medicamentos e correlatos (solicitação de compra, distribuição, armazenamento, controle 
dos medicamentos psicotrópicos de acordo com a Portaria 344/98 e dispensação); Capacitação dos recursos 
humanos; Supervisão dos programas de saúde (hanseníase, tuberculose, saúde mental, saúde da família, 
hiperdia, dose certa, sifab e DST-AIDS); Distribuição de medicamentos e insumos para unidades; Aviamento e 
prescrição de receita médica; Orientação ao paciente; Controle de entrada e saída de medicamentos; Pedido 
mensal de medicamentos; Participação de reuniões técnicas; Supervisão e responsabilidade técnica da 
distribuição para as unidades; Alimentação de sistemas de informática municipal e estadual; Atendimento ao 
balcão. 

 

d) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo/Magistério 

 

4.01 – PROFESSOR I - EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

 

4.02 – PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL 

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

 

 


