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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

A) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
 
1.01 – PEDREIRO 
Executa serviços de construção ou reparos de obras e edificações públicas; levanta muros, paredes, pilares, vergas, 
degraus, etc, assenta ladrilhos, manilhas, cerâmicos, pastilhas, azulejos, etc, Determina a mistura de cimento, areia, 
água, ferro, etc, em quantidades adequadas, assegurando as condições de segurança necessária; utiliza ferramentas e 
instrumentos próprios da função; Requisita materiais ao almoxarifado; Executa tarefas afins relacionadas a todas as 
áreas da construção civil.  
 

B) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  
 
1.02 – 1.03 – 1.04 – 1.05 E 1.06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares, comunitárias, individuais 
ou coletivas, desenvolvidas com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e sob supervisão do Gestor Municipal, nos 
termos da Lei Federal nº 11.350/06 e legislação correlata.  
 

C) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO 
 
2.01 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o profissional da área, acompanhando suas atividades.  
 

D) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 - BIOQUIMICO 
Prepara e realiza estudo de campo e de laboratório acerca da origem, evolução, funções, estrutura, correlações e outros 
aspectos das diferentes formas de vida; coordena, analisa e avalia os dados obtidos e prepara relatórios sobre suas 
descobertas e conclusões; para possibilitar sua utilização no seu campo de atividade; realiza estudos e experiências de 
laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas como dessecação, microscopia, coloração por substâncias 
químicas e fotografia, para obter resultados, analisando sua aplicabilidade; executa tarefas afins.  
 
3.02 - FONOAUDIÓLOGO 
Prestar assistência fonoaudiológica nas unidades e serviços do município, para promoção e proteção da saúde, a 
detecção e tratamento precoces e a reabilitação de distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. Desenvolver 
trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar avaliação da 
comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico; realizar terapia fonoaudiológica dos 
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela 
Municipalidade; realizar serviços de fonoaudiologia; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos 
de fonoaudiologia; assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia; emitir parecer 
fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua 
formação profissional. 
 
3.03–PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESPORTES 
Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando 
exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um programa 
esportivo adequado; Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e 
capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;Instrui os alunos sobre os exercícios e 
jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e 
acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindo 
desses exercícios; Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados. 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle  
dessas atividades e avaliação de seus resultados;Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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