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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

 
1.01 - Operador de Máquinas 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 
b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza 
de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir 
valetas e cortar taludes; proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; 
auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e 
conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras a pilha pulmão 
do conjunto de britagem; executar tarefas afins. 
 
1.02 - Servente 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Preparar a merenda para alunos das Escolas Municipais, executar trabalhos rotineiros de 
limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios. 
b) Descrição Analítica: Preparar a Merenda e servi-la para os alunos das escolas Municipais, Fazer o serviço de faxina 
em geral, remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, 
passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; 
lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-
os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-
lo; fechar portas, janelas e vias de acesso; eventualmente, executar tarefas afins. 
 
2.01 - Agente Administrativo 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; 
b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais 
como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, 
exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; 
realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o 
recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 
registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; realizar trabalhos datilográficos, operar 
com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; realizar pagamentos, depósitos, etc..., nas agências 
bancárias do Município; executar tarefas afins, auxiliar o técnico em contabilidade na escrituração dos livros 
contábeis, preparar relatórios patrimoniais e financeiros, bem como na elaboração das propostas orçamentárias. 
 
2.02 - Auxiliar de Professor 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Auxiliar nas atividades realizadas com crianças e adolescentes para o melhor desempenho dos 
mesmos. 
b) Descrição Analítica: Auxiliar nas atividades recreativas e educativas das crianças e adolescentes, incentivando as 
brincadeiras em grupo como brincadeiras infantis e outros jogos para estimular o desenvolvimento físico e mental 
das mesmas. Acompanhar e auxiliar crianças portadoras de necessidades especiais, orientar as crianças e 
adolescentes quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus 
pertences, para garantir o seu bem-estar. Auxiliar nas refeições, alimentando as crianças ou orientando-as sobre o 
comportamento à mesa, possibilitando a constituição de sua autonomia, bem como serve a mamadeira, água, sucos 
e chás aos bebês do berçário. Auxiliar nos horários de repouso das crianças, preparando a cama, ajudando-as na 
troca de roupas, para assegurar o seu bem-estar e saúde. Auxiliar toda atividade correlata ao processo educativo 
bem como auxiliar na aplicação de tarefas escolares dadas pelos professores, auxiliando e acompanhando as crianças 
e adolescentes nessa atividade. Auxiliar na organização, manutenção e guarda dos brinquedos e equipamentos 
pedagógicos orientando pela sua recuperação ou eliminação. Participar de reuniões com pais e corpo técnico, 
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participar de planejamento de trabalhos e executar outras tarefas correlatas. 
 
 
2.03 - Recepcionista 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Operar mesas de ligação telefônica, nas repartições municipais, atender ao contribuinte, 
prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes e orientar o público. 
b) Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; efetuar as ligações pedidas; receber e 
transmitir mensagens; atender a chamadas internas e externas; receber chamadas urgentes para atendimento em 
ambulâncias, anotando no livro de ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle; 
prestar informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de 
ligação; executar serviços de expedição e orientação ao público; pequenos serviços datilográficos e de digitação; 
receber, informar e encaminhar o público aos órgãos competentes, orientar e informar o público, bem como 
solucionar pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de público, 
especialmente em locais de grande afluência, orientar, distribuir e verificar as tarefas de guarda e limpeza nas 
repartições; responsabilizar-se pela afixação de avisos, ordens da repartição e outros informes ao público; receber e 
encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir recados; executar tarefas afins. 
 
2.04 - Secretário de Escola 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
Executar trabalhos de secretaria de escola, simples ou de certa complexidade: redigir, datilografar e/ou digitar 
correspondências, ofícios, avisos, portarias, entre outros, datilografar e/ou digitar expedientes, tais como: boletins, 
resultados finais, históricos escolares, transferências, notas dos alunos, fichas de matrículas, atas, relatórios, entre 
outros: escriturar fichas e livros de lançamentos; escriturar e controlar o movimento de expedientes; responsabilizar-
se por depósitos de materiais, mantendo o respectivo controle de entrada, saída e estoques; colaborar em pesquisas 
e estudos; organizar e manter atualizados os arquivos da escola; efetuar buscas e preparar certidões; cuidar da 
biblioteca; atender ao público; pais e aos alunos, inclusive, em situações excepcionais, de ausência do professor; 
extrair cópias em fotocopiadoras e em mimeógrafos, executar outras tarefas correlatas. 
 
2.05 - Técnico de Enfermagem 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência complementar a pacientes e o desenvolvimento de ações de enfermagem 
sob supervisão e orientação do Enfermeiro ou Médico. 
b) Descrição Analítica: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a assistência complementar a 
pacientes e o desenvolvimento de ações de enfermagem sob supervisão e orientação do Enfermeiro ou Médico; 
participar da equipe de Enfermagem, auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades hospitalares e de saúde 
pública, sob supervisão orientar e revisar o auto de cuidado do cliente, em relação a alimentação e higiene pessoal, 
executar a higienização ou preparação dos pacientes para exames e ato cirúrgicos as prescrições relativas aos 
clientes, zelar pela limpeza, conservação e asseio do material e instrumental, executar e providenciar a esterilização 
das salas e do instrumental de quadro às intervenções programadas, observar e registrar sinais e sintomas e informar 
a chefia imediata, assim como comportamento do cliente em relação a ingestão e excreção, manter atualizado o 
prontuário dos pacientes, verificar a temperatura, pulso e respiração e registrar os resultados no prontuário, 
ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos, aplicar injeções, administrar soluções paraparenterais 
previstas, alimentar mediante sonda gástrica, ministrar oxigênio por sonda nasal, com prescrição médica, participar 
dos cuidados de pacientes monitorizados, sob supervisão, realizar sondagem vesical, enema e outras técnicas 
similares sob supervisão, orientar pacientes a nível de ambulatório ou internação, a respeito das prescrições de 
rotina, fazer orientação sanitária a indivíduos, em unidade de saúde, colaborar com os enfermeiros nas atividades de 
promoção e proteção específica de saúde, colaborar com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar, 
executar tarefas correlatas. 
 
2.06 - Técnico em Saúde Bucal 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrições sintéticas: Realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários, para o 
atendimento clínico. 
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b) Descrições genéricas: Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou 
coletivos, nos usuários para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, evidenciação de placa 
bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor, entre 
outros; Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista; Cuidar 
da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; 
Promover a saúde do grupo de escolares através de procedimentos e ações coletivas; Apoiar o trabalho das 
auxiliares de saúde bucal através de orientações em reuniões mensais; Promover educação em saúde, através de  
grupos educativos com a equipe de saúde bucal e equipe multidisciplinar; Conscientizar a população da área de 
abrangência sobre a importância da saúde bucal. Sensibilizar os diretores e professores das escolas públicas sobre a 
importância da realização dos procedimentos coletivos. 
 
3.01 - Assistente Social 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Promover, incentivar e participar dos movimentos comunitários que visem a prestação da 
Assistência Social. 
b) Descrição Analítica: Promover, incentivar e participar dos movimentos comunitários que visem a prestação da 
Assistência Social; realizar visitas domiciliares para o levantamento da situação sócio/econômica e para o 
acompanhamento dos programas de Assistência Social do Município; contatar com os recursos da comunidade à 
disposição para a concretização das metas assistenciais; trabalhar integralmente com os demais técnicos do 
Município; promoção de recursos sociais comunitários; outras tarefas correlatas. 
 
3.02 - Contador 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Executar funções contábeis complexas. 
b) Descrição Analítica: reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e 
preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de 
escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e 
financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos 
responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em repartições 
industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria, assinar 
balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; 
orientar do ponto-de-vista contábil o levantamento dos bens patrimoniais do Município; realizar estudos e pesquisas 
para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para uso 
dos serviços de contabilidade; estudar; sob o aspecto contábil a situação da dívida pública municipal; executar 
tarefas afins. 
 
3.03 - Enfermeiro 40hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermeiros nos estabelecimentos de 
assistência médico-ambulatorial municipal. 
b) Descrição Analítica: Coordenar, organizar, supervisionar e prestar serviços em unidades sanitárias, ambulatórios e 
sessões de enfermagem; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções, ministrar medicamentos; responder pela 
observância das prescrições médicas relativas a pacientes, supervisionar a esterilização de materiais nas áreas de 
enfermagem; zelar pelo bem estar físico-psíquico dos pacientes; prestar socorros de urgência; orientar isolamento 
de pacientes; supervisionar serviços de higienização; providenciar o abastecimento de materiais de enfermagem e 
médico; fiscalizar limpeza da unidade onde estiver lotado; participar de programas de Educação Sanitária; apresentar 
relatórios referentes às atividades sob supervisão, responsabilizar-se por equipamentos auxiliares necessários à 
execução das atividades próprias do cargo; fazer triagem nas unidades de saúde; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão, responsabilizar-se pelo treinamento e supervisão dos demais 
profissionais de enfermagem; executar outras atividades correlatas. 
 
3.04 - Farmacêutico 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos. 
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b) Descrição Analítica: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médica; 
manter registro permanente do estoque de drogas, fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais 
necessários à farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter 
custódia, drogas tóxicas e narcóticos, realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento 
de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras, dentro de sua competência; executar outras tarefas 
correlatas. 
 
3.05 - Fiscal Ambiental 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as 
atividades efetivas ou potencialmente poluidores, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das 
utilizadoras de bens naturais, de acordo com a legislação ambiental vigente. 
b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização ambiental, observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação 
ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos e a população em geral no 
que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; efetuar medições e coletas de 
amostras para análises técnicas e de controle, revisar e lavrar autos de infração e aplicar penalidades em decorrência 
da violação à legislação ambiental vigente; proceder lançamentos não tributários; requisitar aos entes públicos ou 
privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e 
fiscalização; realizar as diligências necessárias à instrução de processos; programar e supervisionar a execução das 
atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; analisar e dar parecer nos processos 
administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas 
de aprimoramento e modificação dos procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 
apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município; proceder a 
inspeção, apuração de denúncias, visitas de rotina e orientações, apuração das irregularidades e infrações através do 
processo competente; instruir sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de licença de 
regularização ambiental; prestar informações, emitir ofícios, memorando internos, laudos, pareceres e relatórios 
técnicos sobre matéria ambiental; participar de processos de conscientização e prevenção relacionados a gestão 
ambiental, inclusive de forma integrada com outras secretarias; articular-se com fiscais de outras áreas, bem como 
com as forças de policiamento sempre que necessário; observar as normas de segurança individual e coletiva; dirigir 
veículos no desempenho de suas funções; e executar outras tarefas correlatas. 
 
3.06 - Fiscal Tributário 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: orientar, inspecionar e executar trabalhos na fiscalização e no lançamento dos tributos de 
competência do Município. 
b) Descrição Analítica: verificar a ocorrência do fato gerador dos tributos de competência do Município; efetuar o 
lançamento dos tributos de competência do Município e a respectiva notificação dos sujeitos passivos; realizar 
visitas, vistorias e verificações `in loco` em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, 
comércio de ambulantes e residências, bem como nas obras em andamento no Município; requerer documentos, 
livros fiscais e quaisquer outras espécies de expedientes necessários à análise da situação tributária dos sujeitos 
passivos; proceder as inscrições em Dívida Ativa e respectivas notificações assinando-as; executar a verificação das 
alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades e pedido de baixa de inscrição; cumprir e 
fazer cumprir a legislação tributária; lavrar autos de infração, aplicando sanções; manifestar-se em todos os 
expedientes relacionados com a legislação tributária, quando solicitado; auxiliar em estudos para aperfeiçoamento 
dos procedimentos fiscais; auxiliar em estudos para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal; apresentar 
relatórios de atividades; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, 
mediante autorização da autoridade administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins. 
 
3.07 - Fonoaudiólogo 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral como gagueira, dislexia, 
alfabetização, comunicação do deficiente auditivo e afasia, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o 
treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, com a finalidade de possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 
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b) Descrição Analítica: Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos da linguagem, audiometria, 
gravação e outras técnicas; estabelecer o plano de treinamento terapêutico; encaminhar as 
pessoas ao especialista e orientar este, fornecendo-lhe indicações; elaborar relatórios para complementar o 
diagnóstico; desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, fala, linguagem, expressão do pensamento 
verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros; orientar e fazer demonstrações de respiração 
funcional; opinar quanto às possibilidades fonatórias e distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e 
audição; preparar informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia; executar outras tarefas afins. 
 
3.08 - Médico Clínico Geral 20hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, nas várias especialidades médicas através de programas voltados para a 
saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico. 
b) Descrição Analítica: realizar exames de sanidade para a avaliação da capacidade física e mental nos candidatos a 
ingresso na função pública municipal; atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias; 
efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; fazer estudo caracterológico de pacientes, encaminhar a 
tratamento médico especializado, quando for o caso; fazer diagnósticos e prescrever medicações; prescrever 
regimes dietéticos; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; encaminhar casos especiais a 
setores especializados; aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermidades; 
participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde pública; efetuar inspeção de saúde em 
funcionários municipais ou nos seus familiares nos termos previstos em lei; realizar perícia médica e emitir os 
respectivos laudos; realizar estudos sobre a incidência de moléstias, afim de prevenir e proporcionar condições 
favoráveis nos servidores no âmbito de trabalho; fornecer dados que orientem a aquisição de aparelhos e 
equipamentos para uso de sua especialidade; promover a elaboração da estatística correspondente aos exames 
realizados e apresentar relatórios técnicos; realizar procedimentos ambulatoriais; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.09 - Médico Clínico Geral 40hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, nas várias especialidades médicas através de programas voltados para a 
saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico.  
b) Descrição Analítica: realizar exames de sanidade para a avaliação da capacidade física e mental nos candidatos a 
ingresso na função pública municipal; atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias; 
efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; fazer estudo caracterológico de pacientes, encaminhar a 
tratamento médico especializado, quando for o caso; fazer diagnósticos e prescrever medicações; prescrever 
regimes dietéticos; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; encaminhar casos especiais a 
setores especializados; aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermidades; 
participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde pública; efetuar inspeção de saúde em 
funcionários municipais ou nos seus familiares nos termos previstos em lei; realizar perícia médica e emitir os 
respectivos laudos; realizar estudos sobre a incidência de moléstias, afim de prevenir e proporcionar condições 
favoráveis nos servidores no âmbito de trabalho; fornecer dados que orientem a aquisição de aparelhos e 
equipamentos para uso de sua especialidade; promover a elaboração da estatística correspondente aos exames 
realizados e apresentar relatórios técnicos; realizar procedimentos ambulatoriais; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.10 - Médico Estratégia da Família 40hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças do corpo 
humano. 
b) Descrição Analítica: Realizar consultas clínicas; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família 
(USF) e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar 
aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio 
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de um sistema de acompanhamento de referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas 
afins. 
 
3.11 - Médico Ginecologista/Obstetra 10hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, dentro da sua especialidade médica através de programas voltados 
para a saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico. 
b) Descrição Analítica: Atender as gestantes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, procedendo exame 
geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros a que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o 
peso da gestante; dar orientação médica à gestante e encaminhá-la a maternidade; atender ao parto e ao puerpério; 
preencher fichas médicas das pacientes; dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido 
atendimento ás pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever tratamento; participar de programas 
voltados para a saúde pública; participar de juntas médicas; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.12 - Médico Ginecologista/Obstetra 20hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, dentro da sua especialidade médica através de programas voltados 
para a saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico. 
b) Descrição Analítica: Atender as gestantes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, procedendo exame 
geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros a que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o 
peso da gestante; dar orientação médica à gestante e encaminhá-la a maternidade; atender ao parto e ao puerpério; 
preencher fichas médicas das pacientes; dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido 
atendimento ás pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever tratamento; participar de programas 
voltados para a saúde pública; participar de juntas médicas; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.13 - Médico Ginecologista/Obstetra 40hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, dentro da sua especialidade médica através de programas voltados 
para a saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico. 
b) Descrição Analítica: Atender as gestantes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, procedendo exame 
geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros a que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o 
peso da gestante; dar orientação médica à gestante e encaminhá-la a maternidade; atender ao parto e ao puerpério; 
preencher fichas médicas das pacientes; dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido 
atendimento ás pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever tratamento; participar de programas 
voltados para a saúde pública; participar de juntas médicas; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.14 - Médico Pediatra 20hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, dentro da sua especialidade médica através de programas voltados 
para a saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico. 
b) Descrição Analítica: Atender crianças que necessitam dos serviços de pediatria, para fins de exame clínico, 
educação e adaptação; providenciar no encaminhamento dos pacientes a serviços especializados, para fins de 
diagnósticos, quando for o caso; examinar periodicamente, escolares em geral; orientar os responsáveis pelas 
crianças, no que se fizer necessário; preencher fichas clínicas individuais; prestar o devido atendimento aos pacientes 
encaminhados por outros especialistas; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde 
pública; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; realizar procedimentos ambulatoriais, 
executar outras tarefas correlatas. 
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3.15 - Médico Pediatra 40hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa, 
promoção e proteção da saúde do indivíduo, dentro da sua especialidade médica através de programas voltados 
para a saúde pública, tratamento clínico ou cirúrgico. 
b) Descrição Analítica: Atender crianças que necessitam dos serviços de pediatria, para fins de exame clínico, 
educação e adaptação; providenciar no encaminhamento dos pacientes a serviços especializados, para fins de 
diagnósticos, quando for o caso; examinar periodicamente, escolares em geral; orientar os responsáveis pelas 
crianças, no que se fizer necessário; preencher fichas clínicas individuais; prestar o devido atendimento aos pacientes 
encaminhados por outros especialistas; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde 
pública; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; realizar procedimentos ambulatoriais, 
executar outras tarefas correlatas. 
 
3.16 - Médico Psiquiatra 10hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médico-psiquiátrica e acompanhamento aos portadores de sofrimento 
psíquico. 
b) Descrição analítica: Ministrar tratamento médico-psiquiátrico para os pacientes com sofrimento psíquico; realizar 
observações clínico-psiquiátricas e elaborar o laudo psiquiátrico legal correspondente, com diagnóstico, indicação 
terapêutica e conclusão sobre a responsabilidade penal e periculosidade dos pacientes; manter registro dos exames 
realizados para fins de diagnóstico, discussão e relatórios, realizar psicoterapia individual e em grupo; atender os 
familiares dos pacientes informando-os sobre o doente; participar de juntas médicas; participar de programas 
voltados para a saúde pública; solicitar exames especializados; executar outras tarefas semelhantes; fornecer 
pareceres psiquiátricos e criminológicos, solicitados pela justiça; comparecer em Juízo ou perante júri para prestar 
testemunho sobre assuntos especializados ou esclarecer aspectos técnicos: efetuar controle psiquiátrico em 
pacientes egressos do manicômio judiciário e sujeitos ao exame de liberdade vigiada, por determinação de sentença 
judicial; participar de programas e projetos implantados da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - 
SMSAS. 
 
3.17 - Médico Psiquiatra 20hs 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médico-psiquiátrica e acompanhamento aos portadores de sofrimento 
psíquico. 
b) Descrição analítica: Ministrar tratamento médico-psiquiátrico para os pacientes com sofrimento psíquico; realizar 
observações clínico-psiquiátricas e elaborar o laudo psiquiátrico legal correspondente, com diagnóstico, indicação 
terapêutica e conclusão sobre a responsabilidade penal e periculosidade dos pacientes; manter registro dos exames 
realizados para fins de diagnóstico, discussão e relatórios, realizar psicoterapia individual e em grupo; atender os 
familiares dos pacientes informando-os sobre o doente; participar de juntas médicas; participar de programas 
voltados para a saúde pública; solicitar exames especializados; executar outras tarefas semelhantes; fornecer 
pareceres psiquiátricos e criminológicos, solicitados pela justiça; comparecer em Juízo ou perante júri para prestar 
testemunho sobre assuntos especializados ou esclarecer aspectos técnicos: efetuar controle psiquiátrico em 
pacientes egressos do manicômio judiciário e sujeitos ao exame de liberdade vigiada, por determinação de sentença 
judicial; participar de programas e projetos implantados da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social - 
SMSAS. 
 
3.18 - Nutricionista 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentação. 
b) Descrição Analítica: Dar assistência, planejar serviços ou programas de nutrição na área da assistência social, 
saúde e escolar (Programas de Alimentação Escolar). Organizar cardápios, elaborar dietas, controlar a estocagem, 
preparação, conservação e distribuição de alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e 
economicidade dos regimes alimentares, planejar e ministrar cursos de educação alimentar; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo, executar tarefas afins. 
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3.19 - Terapeuta Ocupacional 
Atribuições: Lei Municipal nº 3150/2011 
a) Descrição Sintética: Planejar e desenvolver a reabilitação de pacientes portadores de sofrimentos físicos e/ou 
psíquicos, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social. 
b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver programas educacionais, selecionando atividades específicas 
destinadas a recuperação do paciente. Realizar triagem e anamnese completa do caso inscrito para planejamento, 
tratamento e o acompanhamento do mesmo. Avaliar o paciente, identificando sua capacidade e deficiência, 
possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar o 
seu estado físico e psicológico. Orientar os pacientes na execução das atividades terapêuticas, acompanhando seu 
desenvolvimento. Dar atendimento e orientação individual ou grupal aos pacientes de enfermaria ou ambulatórios, 
aos familiares e, se for o caso, realizar visitas domiciliares. Participar nos trabalhos de apoio à pesquisa e a extensão 
universitária, promovendo e divulgando os meios profiláticos e assistenciais. Emitir boletins, relatórios e pareceres 
sobre assuntos de sua especialidade. Registrar os dados de diagnósticos, terapia e resultados dos tratamentos 
aplicados. Colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam assuntos de sua competência.  
Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, objetivando obter subsídios ou parceiros para 
a implantação ou melhoria dos serviços prestados. Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos 
sobre sua especialização. Desenvolver suas atividades aplicando normas e procedimentos de biossegurança. Zelar 
pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução do 
serviço. Zelas pela guarda e conservação e manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho. Emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade. 
Preparar projetos dentro de suas áreas de atuação, visando ou não a captação de recursos. 
 
4.01 - Professor - Artes 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.02 - Professor - Educação Física 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.03 - Professor - Educação Infantil 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
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qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.04 - Professor - Ensino Fundamental 1º ao 5 º ano 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.05 - Professor - Ensino Religioso 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.06 - Professor - Geografia 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
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4.07 - Professor - História 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.08 - Professor – Informática (Jardim ao 9º ano) 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.09 - Professor - Língua Inglesa 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 
 
4.10 - Professor - Língua Portuguesa 
Atribuições: Lei Municipal nº 2224/2003 
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino, estar presente em todas as atividades que serão realizadas com as crianças proporcionando 
condições de desenvolvimento integral da criança. 
b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; fazer brincadeiras e atividades pedagógicas correspondentes a faixa etária; acompanhar, orientar e ajudar 
a crianças nas refeições, a irem no banheiro, trocar fraldas, dar banho, ; estabelecer mecanismos de avaliação; 
constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do aluno; 
participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; 
participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas afins. 


