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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

a) Empregos com Exigência de Ensino Médio Completo 
 
2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BAIRRO DO POMBAL) 
Utilizar instrumentos para diagnósticos demográfico e sócio cultural da comunidade de sua atuação rural ou 
urbana; executar atividade de educação para a saúde individual e coletiva; registrar para controle das ações de 
saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas 
políticas como estratégia da conquista de qualidade de vida; realizar visitas domiciliares periódicas para 
monitoramento de situações de risco à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à 
função do Agente Comunitário de Saúde. 
 
2.02 – FISCAL 
Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações 
particulares; orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo 
comunicações, notificações e embargos; verificar imóveis recém construídos ou reformados, verificar o licenciamento de 
obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que 
estejam em desacordo com o autorizado; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências  relativas ao 
violadores da legislação municipal; efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, 
capinação, construção de muro e calçadas; efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das 
normas gerais estabelecidas pela legislação municipal acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas 
inspeções e vistorias realizadas no município; efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execução de 
serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços executados; expedir notificações preliminares e autos de 
infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Tributário do Município; verificar a regularidade do 
licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou 
manipulam, e os serviços que prestam; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio 
por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em 
geral e de outros estabelecimentos; realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário 
e para fins de renovação do licenciamento; verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; intimar, notificar, 
autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais; fiscalizar o horário de 
funcionamento das feiras e suas instalação em locais permitidos; verificar a instalação de bancas e barracas em 
logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto a observância de aspectos 
estéticos; verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em 
via pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; aprender, por infração,  
mercadorias e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; receber as mercadorias 
aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento as formalidades legais; verificar 
o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o 
licenciamento para realização de festas populares e particulares em vias e logradouros públicos e privados; verificar o 
licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive 
exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; verificar as 
violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto falantes, 
bandas de música, entre outras; efetuar levantamento sócio econômico em processos de licença ambulante; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 
encontradas; efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento, 
bem como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o 
exercício de atividades comerciais, industriais, diversões públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando 
a legislação vigente; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e 
reclamações; executar outras tarefas correlatas. 

 
b) Empregos com Exigência de Ensino Superior Completo 

 
3.01 – COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenar o Planejamento Anual e a elaboração do Projeto Político Pedagógico, junto à Comunidade Escolar; 
Propor medidas, visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino e da aprendizagem; estimular a 
participação do corpo docente na identificação de causas e na busca de alternativas e soluções para os 
problemas de aprendizagem; Orientar o Planejamento da recuperação paralela, junto aos professores, para os 
alunos que apresentem deficiência na aprendizagem; Acompanhar o desenvolvimento do trabalho escolar; 
Orientar o professor na identificação de comportamento divergente dos alunos; Manter-se atualizado sobre a 
legislação de ensino; Planejar e realizar a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 
 
3.02 – DIRETOR (A) DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Atribuir as classes e ou aulas na Unidade Escolar; Representar a Escola na Comunidade; Estimular o trabalho em 
equipe, orientando para que os objetivos do sistema municipal sejam atingidos; Cumprir e fazer cumprir a 
legislação pertinente emanada dos órgãos superiores; Prestar assistência e apoio técnico à Secretaria de sua 
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Unidade Escolar; Dar orientação técnica ao seu quadro de funcionários; Dar orientação e atendimento aos pais e 
alunos; Realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico (coordenador); Manter-se atualizado sobre legislação 
de ensino; Promover a integração família-escola-comunidade; Coordenar a implantação do Projeto Político 
Pedagógico da Escola, assegurando o cumprimento do currículo e do Calendário Escolar; Administrar os recursos 
humanos, materiais e financeiros da Escola; Manter o registro atualizado e constante, em livro próprio, dos 
materiais permanentes da Escola; Apresentar anualmente à Secretaria de Educação, a avaliação interna da 
Escola e as propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino; Avaliar o desempenho dos professores sob 
sua Direção; Acompanhar as atividades do Conselho de Escola, bem como promover as reuniões de acordo com 
o Calendário Escolar. 
 
3.03 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos 
especiais, para determinar o diagnóstico ou Conforme necessidades requisitar exames complementares ou 
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisa e interpreta resultados de exames diversos, tais 
como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando 
a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos Presta orientações aos pacientes sobre meios e 
atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anota e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para 
dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; Atende determinações legais, emitindo atestados conforme a 
necessidade de cada caso; Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados 
estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes 
do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; Participa de programas de 
vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias 
transmissíveis; Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Efetua outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Obedecer o código de ética médica. 
 
3.04 – MÉDICO GINECOLOGISTA 
Realizar exames ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias e 
infecções existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta de material preventivo 
do câncer (coleta de citologia oncótica). Executar cauterizações de colo de útero com criocautério. Realizar o 
planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na unidade de saúde 
e fornecendo o material quando solicitado. Realizar investigações de esterilidade conjugal através de exames. 
Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas, visando a 
sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Desempenhar outras atividades 
correlatas. Obedecer o código de ética médica. 
 
3.05 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
Participar do processo de planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; Orientar 
a aprendizagem dos alunos; Levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Estabelecer os mecanismos de avaliação e implementar estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; Participar de atividades extra-classe; Realizar trabalho integrado com o apoio 
pedagógico; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Manter-se 
atualizado sobre a legislação de ensino; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Contribuir para o 
aprimoramento da qualidade de ensino. 
 
3.06 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES  

Participar do processo de planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; Orientar 
a aprendizagem dos alunos; Levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Estabelecer os mecanismos de avaliação e implementar estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; Participar de atividades extra-classe; Realizar trabalho integrado com o apoio 
pedagógico; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Manter-se 
atualizado sobre a legislação de ensino; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Contribuir para o 
aprimoramento da qualidade de ensino. 
 
3.07 – PSICÓLOGO 

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação superiores, de acordo com 
as competências da Secretaria ou órgão onde atua. Planejar, coordenar e executar programas, projetos e 
atividades relativas à sua área de competência. Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. 
Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas às atividades da unidade onde atua. Orientar e supervisionar 
trabalhos executados por seus auxiliares. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
 


