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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO 
 

2.01 - DIRETOR DE TESOURARIA (TESOUREIRO) 

Conferir documentos e emitir cheques para pagamento a fornecedores; controlar saldos bancários tendo em vista 
determinar a disponibilidade diária da Prefeitura; controlar e acompanhar as contas a serem pagas pela Prefeitura; 

efetuar pagamentos diversos, bem como controlar o movimento da tesouraria; efetuar a conciliação bancária; conferir os 
documentos financeiros codificados; efetuar a arrecadação das rendas patrimoniais e industriais do município; efetuar o 

controle da arrecadação diária mediante a classificação e análise da receita, proveniente dos tributos e rendas do 
Município; conferir as contas de estabelecimento de crédito mediante o confronto dos extratos de contas correntes; 

executar tarefas correlatas. 

 
B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
3.01 - DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (CONTADOR) 

Planejar o sistema de registro e operações contábeis, possibilitando o controle contábil e orçamentário; escriturar a 

contabilidade da Prefeitura; elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas, atendendo às exigências legais e 
formais de controle; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o cumprimento de 

obrigações de pagamentos a terceiros, os saldos em caixa e as contas bancárias, para possibilitar a administração dos 
recursos financeiros da Prefeitura; analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, 

convênios, acordos e atos que gerem direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos 

repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores a fim de assegurar o cumprimento da 
legislação aplicável; analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua 

correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno; orientar a Prefeitura 
Municipal quanto ao cumprimento das normas referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos, e à Lei 

Orçamentária e seus anexos; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e 
demonstrativa; elaborar o relatório de gestão fiscal da Prefeitura; realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional; executar atividades correlatas. 

 
3.02 – MÉDICO RADIOLOGISTA 

Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 

por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de radiologia, 

tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento; Obedecer fielmente as 
normas exigidas para o comportamento de um servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no 
CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras 

tarefas correlatas. 
 

3.03 – MÉDICO PLANTONISTA – 12 HORAS 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Pronto 
atendimento, tais como consultas, exames completos de pacientes, cirurgias, internações, acompanhamento e 
tratamento; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, seguindo o 
estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; Possuir 
nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 

3.04 – MÉDICO PEDIATRA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Pediatria, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento voltado para as 
doenças afetas à pediatria; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, 
seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; 
Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 
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3.05 – MÉDICO ANESTESISTA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Anestesia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes. Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de 
um servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos 
deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 

3.06 – MÉDICO DO TRABALHO 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Medicina do 
Trabalho, tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento 
voltado para as doenças afetas à Medicina do Trabalho,; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento 
de um servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto 
aos deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 
3.07 – MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Ginecologia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento voltado para as 
doenças afetas à Ginecologia; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um servidor público, 
seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos deveres funcionais; 
Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 

3.08 – MÉDICO PSIQUIATRA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Psiquiatria 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, internações, acompanhamento, tratamento voltado para as 
doenças afetas à Psiquiatria; Obedecer fielmente às normas exigidas para o comportamento de um servidor público, 
seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais principalmente quanto aos deveres funcionais; 
Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 
 

3.09 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes com perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à política adotada pelo executivo municipal ou determinado 
por programa específico que a municipalidade venha a instituir; Realizar procedimentos próprios da área de Cardiologia, 
tais como consultas, exames completos de pacientes, visitas, cirurgias, internações, acompanhamento, tratamento 
voltado para as doenças afetas à Cardiologia; Obedecer fielmente as normas exigidas para o comportamento de um 
servidor público, seguindo o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, principalmente quanto aos 
deveres funcionais; Possuir nível superior de escolaridade, registro no CRM e título específico da área; Executar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 

 

 


