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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

A) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
 

FUNÇÃO: 1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
DESCRIÇÃO: Auxilia nas mais diversas áreas operacionais, portaria, recepção de pessoas, limpeza e manutenção 

das áreas diversas, salas, cozinhas, executa outras tarefas correlatas determinadas por seu superior hierárquico. 
 

FUNÇÃO: 1.02 – MERENDEIRA  
DESCRIÇÃO: Prepara e distribui refeições, selecionando ingredientes necessários, observando a higiene e 

conservação dos mesmos para atender o cardápio estabelecido, recebe, recolhe, lava e guarda louças, talheres e 

utensílios empregados no preparo das refeições. Solicita reposição de gêneros alimentícios, verificando 
periodicamente o estoque prevendo futuras necessidades para suprir a demanda, zela pela limpeza e higienização 

de cozinhas e copas. Fornece os dados sobre a alimentação consumida para elaboração de relatórios. 
 

FUNÇÃO: 1.03 – MONITOR  

DESCRIÇÃO: Zela pela integridade das crianças sob seus cuidados, monitora as atividades desenvolvidas 
diariamente observando as necessidades, é responsável pelas informações de cada criança sob seus cuidados. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas por seu superior hierárquico. 
 

B) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO E/OU TÉCNICO 
 

FUNÇÃO: 2.01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
DESCRIÇÃO: Auxilia em toda parte administrativa verificando a necessidade de cada grupo, alimentado todo 

sistema de informação para que possa registrar a evolução de cada um, auxilia o coordenador na organização 

efetuando o arquivamento da documentação. Executa outras tarefas correlatas determinadas por seu superior 
hierárquico. 

 
FUNÇÃO: 2.02 – COORDENADOR  

DESCRIÇÃO: Coordena toda parte administrativa, desde a admissão da criança ou do adolescente efetuando os 
ajustes necessários, integrando todas as equipes para o melhor atendimento de todas as necessidades relativas ao 

bom funcionamento da unidade, verificando juntamente com a assistente social e psicólogo a evolução de cada 

menor/adolescente, auxiliando desta forma na avaliação de cada um. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas por seu superior hierárquico. 

 
FUNÇÃO: 2.03 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

DESCRIÇÃO: Participa do planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de enfermagem; 

presta cuidados diretos de enfermagem em pacientes. Atua diretamente na prevenção e controle de doenças 
transmissíveis em geral e de programas de vigilância epidemiológica; Aplica técnicas de primeiros socorros em 

casos de necessidade visando manter a saúde e bem estar das crianças/adolescentes. Observa, reconhece e 
descreve sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, executa as ações atribuídas ao auxiliares de enfermagem, 

na ausência dessa categoria. Participa das ações e programas de educação sanitária, visando a melhoria de saúde 
de cada interno. 

 

C) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 
 

FUNÇÃO: 3.01 – ASSISTENTE SOCIAL  
DESCRIÇÃO: Presta serviços no âmbito social individual ou em grupo, analisando seus problemas e necessidades 

materiais e sociais, aplicando processos básicos do serviço social. 
Organiza a participação dos indivíduos visando desenvolver sua potencialidade e promove atividades educativas, 

recreativas e culturais visando assegurar o progresso individual e coletivo dos comportamentos. Acompanha casos 
especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo soluções e ou 

encaminhando aos órgãos competentes possibilitando assim a solução dos mais variados problemas relacionados a 

cada um. Executa outras tarefas correlatas determinadas por seu superior hierárquico. 
 

FUNÇÃO: 3.02 – PSICÓLOGO  
DESCRIÇÃO: Presta assistência a saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional 

de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico 

de cada um. Presta atendimento aos acolhidos em todas as áreas visando o desenvolvimento psíquico, motor e 
social das crianças e adolescentes em relação a sua integração a escola e família para promover o seu 

ajustamento. Efetua analise de ocupações e acompanhamentos de avaliação de desempenho pessoal, colaborando 
com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos e técnicas da psicologia relacionadas ao trabalho. 

Executa outras tarefas correlatas determinadas por seu superior hierárquico. 


