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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 

EMPREGOS ATRIBUIÇÕES 

1.01 - Jardineiro 
Cuida da manutenção dos jardins, mantendo limpo e livre de ervas daninhas, aduba e 
poda as plantas, troca mudas de lugar, rega as plantas, faz canteiros e outros serviços, 
correlatos à ajardinamento. 

1.02 - Motorista 

Conduzir veículos leves, caminhões, micro-ônibus, ônibus, utilitários, ambulâncias e 
outros veículos; observar as normas de trânsito; zelar pela conservação dos veículos 
colocados sob sua responsabilidade; conduzir pacientes, estudantes, servidores, bem 
como transportar materiais diversos, móveis, equipamentos, ferramentas e outras. 

2.01 – Agentes de Trânsito 

Cumprir a legislação de trânsito, no âmbito da competência territorial do Município ou 
além dele, mediante convênio. Executar, mediante prévio planejamento da Unidade 
competente, operações de trânsito, objetivando a fiscalização do cumprimento das 
normas de trânsito; Lavrar auto de infração, mediante declaração com preciso relatório 
do fato e suas circunstâncias; Aplicar as medidas administrativas previstas em lei, em 
decorrência de infração em tese; Realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a 
execução de ações relacionadas à segurança dos usuários das vias urbanas; Interferir 
sobre o uso regular da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, 
limitar ou interromper o fluxo de veículos sempre que, em função de acidente 
automobilístico, se fizer necessário, quando determinado pela Administração em razão 
de eventos, obras ou outras situações ou ainda quando o interesse público assim o 
determinar; Tratar com respeito e urbanidade os usuários das vias públicas, 
procedendo a abordagem com os cuidados e técnica devidos. Cooperar e manter o 
espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho; Proceder, pública e 
particularmente, de forma que dignifique a função pública; Levar ao conhecimento da 
autoridade superior procedimentos ou ordem que julgar irregulares na execução das 
atribuições do cargo; Zelar pela livre circulação de veículos e pedestres nas vias 
urbanas de Monte Alegre do Sul, representando ao chefe imediato sobre defeitos ou 
falta de sinalização, ou ainda, imperfeições na via que coloquem em risco os seus 
usuários. Exercer sobre as vias públicas os poderes da polícia administrativa de 
trânsito, cumprindo e fazendo cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas 
pertinentes; Participar de campanhas educativas de trânsito; elaborar relatório 
circunstanciado sobre operações que lhe forem incumbidas, apresentando ao seu 
chefe imediato; apresentar-se ao serviço trajando uniforme específico; 

2.02 – Auxiliar de Enfermagem 
PSF 

 

Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar 
remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar 
material para exame de laboratório. Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho 
utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar 
adequado, para assegurar sua utilização. Prepara os pacientes para consultas e 
exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização. Orienta o 
paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, instruindo sobre o 
uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a 
incidência de acidentes. Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a 
instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou 
médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

2.03 - Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil 
Auxilia a criança nas necessidades diárias, cuidando de sua higiene, orientando-as nas 
refeições, para garantir o bem estar e o desenvolvimento sadio da mesma. 

2.04 - Operador de 
Equipamentos Odontológicos 

Auxilia o cirurgião-dentista nos procedimentos; opera, higieniza e zela pelos 
equipamentos e materiais odontológicos. 

2.05 - Supervisor de Operações 

Urbanas 
Coordena serviços relacionados à manutenção de vias públicas e aos serviços de 
limpeza urbana. 

2.06 - Técnico de Enfermagem 
Atende as necessidades dos enfermos portadores de doenças de gravidade moderada, 
atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom atendimento aos 
pacientes.   

3.01 – Assistente Social 

Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos, 
e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes, integrando 
ou reintegrando à sociedade. 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP 
Concurso Público de Provas e Títulos CP – Edital Nº 01/2017 

 

 

Concurso Público de Provas e Títulos - CP – Edital Nº 01/2017   -   Prefeitura de MONTE ALEGRE DO SUL/SP - Página 2 

3.02 - Cirurgião Dentista 
Diagnostica e trata afeções na “boca, dente e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e geral, bem como 
coordenar os trabalhos da área. 

3.03 - Enfermeiro 
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando 
processos de rotina ou específicos para possibilitar a proteção e recuperação da saúde 
individual ou coletiva. 

3.04 - Farmacêutico 

O empregado prestará serviços em sua específica área e poderá também se 
disponibilizar total ou parcialmente para prestação de serviços a outros órgãos 
Estaduais e/ou Federais, através de convênio; organiza a farmácia, seu estoque e 
principalmente, verifica rigorosamente o cumprimento das normas sanitárias para 
distribuição de medicamentos. 

3.05 - Psicólogo 

Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para a determinação de 
características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de 
verificação para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional 
e o diagnóstico e terapia clínica. 

3.06 - Médico do PSF 

Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo 
ao especialista. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, 
os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada. Analisa e 
interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, 
comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente, Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em 
ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das 
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de 
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais 
graves ao trabalhador. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e 
de óbito, para atender às determinações legais, Participa de programas de saúde 
pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a 
realização em conjunto com equipes da unidade de saúde, ações educativas de 
prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município. Participa 
de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e o 
bem-estar da comunidade. Zela pela conservação de boas condições de trabalho, 
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes um melhor atendimento. 

3.07 - Professor de Educação 

Básica II - Língua Portuguesa 

3.08 - Professor de Educação 

Básica II - Matemática 

3.09 - Professor de Educação 

Básica II - Arte 

3.10 - Professor de Educação 

Básica II - Inglês 

3.11 - Professor de Educação 

Básica II - Informática  

  
Organiza e promove as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino 
Fundamental, levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas 
às respectivas áreas de atuação (disciplinas específicas), visando seu 

desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.  

 

 

 

 


