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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

a) Funções com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 
 
1.01 – LIXEIRO 
Assegurar a limpeza e conservação de logradouros públicos por meio da coleta de lixo, varrições e lavagens; 
Zelar pela conservação e manutenção das ferramentas e equipamentos de trabalho; Execução de serviços com 
manuseio e recolhimento de detritos (lixo domiciliar urbano e resíduos oriundos da capina realizada nas ruas do 
município); Executar outras atribuições afins. Executar outras determinações do Chefe do Poder Executivo. 
 
1.02 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar trator de esteira, trator agrícola, rolo compactador, pá carregadeira, motoniveladora, carregadeira, 
escavadeira hidráulica e outras máquinas e equipamentos do Município, tratores e reboques, para execução de 
serviços de carregamento e descarregamento de material, escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, desmatamento, retirada de cascalhos, galhos, entulhos, dragagens de rios, conservação de vias, 
conservação e roçagem de pastagens, acostamentos, construir pequenas barragens, dentre outros; Conduzir e 
manobrar máquinas, acionando motor e manipulando os comandos de marcha e direção conforme a necessidade 
do serviço; Operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos das máquinas, acionando pedais e 
alavancas de comando para carregamento e descarregamento de terra, areia, entulhos, cascalho, pedras e 
materiais análogos; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; Por em prática as medidas de segurança 
recomendadas para a operação e estacionamento das máquinas, a fim de evitar acidentes; Efetuar reparos de 
emergência, utilizando as ferramentas disponíveis para assegurar o funcionamento do equipamento; Acompanhar 
os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, anotar, 
segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre o trabalho realizado, consumo de combustível, 
conservação e outras ocorrências; Observar as normas de segurança, bem como, executar outras atividades 
correlatas, inclusive, desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
1.03 – PEDREIRO 
Fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo; trabalhar com instrumentos de 
nivelamentos e prumo; construir bueiros, fossas e pisos de cimento; fazer orifícios em pedras acimentadas e 
outros materiais; proceder e orientar a preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de 
parede; preparar e aplicar caiações em paredes; fazer blocos de cimento; mexer e colocar concreto em formas e 
fazer artefatos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar andaimes; 
fazer reparos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolocar tijolos, tacos, lambris e 
outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; operar com 
instrumentos de controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e 
auxiliares; efetuar a locação de pequenas obras; dobrar ferro e; executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
1.04 – SERVENTE DE PEDREIRO 
Auxiliar na construção e no reparo do patrimônio público; Seguir instruções do chefe da obra; Limpar o terreno no 
qual será realizada a obra, carpindo, removendo cercas e entulhos, vegetação existente e partes de construções, 
etc; Auxiliar nas medições e nas demarcações do terreno a ser construído; Auxiliar no preparo do terreno para 
realização da obra ou reparo (cavar, nivelar colocando terra, fazer a fundação, etc); Receber instruções do 
pedreiro sobre os materiais necessários e a quantidade específica para realização da obra; Auxiliar no 
assentamento de tubos; Auxiliar na construção de mata-burros e cercas ao lado da estrada; Quebrar paredes 
abrindo espaços para a construção de portas, janelas e valetas; Solicitar materiais ao superior; Separar materiais 
e instrumentos de trabalho; Preparar concreto e massa, fornecendo material ao pedreiro, quando solicitado; 
Auxiliar na construção e reparo de bocas de lobo, paredes, telhados, etc; Auxiliar no preparo de pilares e 
alicerces; Separar materiais que possam ser reutilizados; Receber do supervisor as ordens de serviço; Colocar os 
instrumentos no veículo e dirigir-se ao local da obra; Atentar-se para possíveis vazamentos, infiltrações de água, 
riscos de desabamentos; Notificar o supervisor caso haja alguma dúvida, irregularidade ou problema; Limpar 
possíveis resquícios de massa/concreto do local da obra; Retirar possíveis restos de materiais de construção do 
local da obra (pedaços de tijolos, pisos, madeira, etc.) com o auxílio do ajudante; Auxiliar na verificação e 
reaproveitamento dos materiais retirados após a realização do trabalho; Retirar excesso de massa/concreto dos 
instrumentos; Lavar os instrumentos de trabalho após o uso; Guardar instrumentos e sobras de materiais 
utilizados; Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 
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1.05 – SERVIÇOS GERAIS 
Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades de instalação, execução e 
manutenção de obras civis de acordo com orientações recebidas; Auxiliar ao encanador nas tarefas de 
assentamento e manutenção de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc., agindo sob orientações e instruções 
do oficial; Auxiliar ao eletricista nas tarefas de instalação e manutenção elétrica em geral, em prédios, zelar pelas 
ferramentas e materiais utilizados, agir sob orientação do oficial; Auxiliar ao mecânico, desmontando e montando 
peças e componentes seguindo orientação do oficial, limpar peças a ser reparado, manter material de uso 
profissional sempre limpo e verificar possíveis reparos caso necessárias; Demolir edificações de concreto, de 
alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solo, verificar as 
condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizar escavações e 
preparar massa de concreto e outros materiais, auxiliando o pedreiro em suas atividades; Executar trabalhos de 
limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos municipais; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos, lavar e encerar assoalhos; fazer arrumações em locais de 
trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; atender telefone; anotar e 
transmitir recados; preparar café, chá e servi-los; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes, peixes, etc.; auxiliar 
nos trabalhos de forno e fogão; transportar volumes; executar outras tarefas semelhantes. 
 

b) Funções com Exigência de Ensino Fundamental Completo 
 
1.06 – MOTORISTA 
Dirigir veículos da Prefeitura na execução de serviços e obras, transportando passageiros dentro e fora do 
Município; Executar pequenos reparos de manutenção e acompanhar outros que devam ser realizados em 
oficinas, bem como zelar pela manutenção e conservação dos veículos; Transportar passageiros, equipamentos, 
documentos, etc.; Responsabilizar-se pelo veículo, passageiros, equipamentos e documentos durante o trajeto 
que realizar; Zelar e determinar a manutenção preventiva e corretiva, bem como reparos nos veículos, 
acompanhando sua execução em oficinas; Realizar pequenos reparos de emergência; Manter o veículo em 
perfeitas condições de utilização e de limpeza, procedendo para tanto ao controle de troca de óleo, calibragem de 
pneus, abastecimento, rodízio de pneus, lavagem, lubrificação, etc.; Anotar em formulário padronizado a 
quilometragem percorrida e serviços executados; Auxiliar na carga e descarga de materiais, equipamentos, etc.; 
Executar outras tarefas correlatas; Executar outras atividades ou tarefas correlatas, da mesma natureza ou nível 
de complexidade associadas ao seu cargo, bem como aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 

c) Funções com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 
 
2.01 – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Coordenar ou executar a inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de produtos 
alimentícios, como armazéns, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, verificando as condições 
sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias e 
condições de asseio e saúde dos que manipulam alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção 
e distribuição de alimentos sadios e de boa qualidade; proceder a inspeção de imóveis novos e reformados, antes 
de serem habitados, verificando as condições sanitárias de seus interiores a existência de dispositivos para 
escoamento das águas fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, para opinar na 
concessão do “habite-se”; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e comestíveis 
fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; realizar Comunicações, intimações e 
interdições decorrentes de seu trabalho nos termos da legislação vigente e normas de serviços; executar outras 
atribuições afins. 
 
2.02 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, ou por meio de ofícios e 
processos ou através das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; efetuar e auxiliar no 
preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; aperfeiçoar as comunicações internas e 
externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais como, telefone, fax, correio eletrônico, 
entre outros; monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; instruir requerimentos 
e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando prazos, normas e procedimentos legais; 
organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, 
periódicos e outras publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processo de automação, alimentação de dados e 
agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; redigir textos, ofícios, relatórios e 
correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial; realizar 
procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as 
condições de armazenagem nas diversas unidades da Administração Municipal relacionadas às suas 
competências, e efetivando o registro e o controle patrimonial dos bens públicos; auxiliar nos processos de leilão, 
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pregão e demais modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas 
para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela guarda e conservação dos 
materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e 
utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom 
funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas Tarefas; propor à gerência imediata 
providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, 
substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; manter-se atualizado sobre as normas 
municipais e sobre a estrutura organizacional da Administração Municipal; participar de cursos de qualificação e 
requalificação profissional e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela 
Administração Municipal. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.03 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Sintéticas: desenvolver ações de técnico de enfermagem nos espaços da unidade de saúde e no 
domicílio/comunidade. 
Genéricas: fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar prescrições médicas realizadas a doentes; 
ministrar remédios e cuidados com os doentes; atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da 
saúde; requisitar material de enfermagem; desenvolver com ACS atividades de identificação de família de risco; 
contribuir com ACS no que se refere a visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem de 
indivíduos expostos a situação de risco; executar segundo sua qualificação profissional os procedimentos de 
vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção a saúde da criança, adolescente, à mulher, ao 
trabalhador, ao idoso, bem como controle da tuberculose e hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto-
contagioso; participar da discussão e organização do processo de trabalho na unidade e comunidade. 
 
2.04 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 
Sintéticas: desenvolver ações de técnico de enfermagem nos espaços da unidade de saúde e no 
domicílio/comunidade. 
Genéricas: fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar prescrições médicas realizadas a doentes; 
ministrar remédios e cuidados com os doentes; atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da 
saúde; requisitar material de enfermagem; desenvolver com ACS atividades de identificação de família de risco; 
contribuir com ACS no que se refere a visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem de 
indivíduos expostos a situação de risco; executar segundo sua qualificação profissional os procedimentos de 
vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção a saúde da criança, adolescente, à mulher, ao 
trabalhador, ao idoso, bem como controle da tuberculose e hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto-
contagioso; participar da discussão e organização do processo de trabalho na unidade e comunidade. 
 
2.05 – COORDENADOR DO PROJETO ESPAÇO AMIGO 
Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, 
inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; definir, com a equipe 
de profissionais, critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; executar outras tarefas 
correlatas, compatíveis com a natureza do cargo, e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
2.06 – MONITOR DO PROJETO ESPAÇO AMIGO 
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Procuram 
assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e 
desenvolvendo atividades e tratamento. 
 

d) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo 
 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 
Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como 
menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; elaborar e executar programas 
de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; elaborar ou participar da elaboração e 
execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; organizar atividades 
ocupacionais para menores, idosos e desamparados; orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, 
em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, por 
meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visita a domicílios, e outros meios, a prevenção ou 
solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas 
referências sobre as características sócio-econômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes 
assistidos nas unidades de assistência social; participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de 
orientação educacional e pedagógicos na rede escolar municipal; aconselhar e orientar a população nos postos de 
saúde, escolas e creches municipais; executar outras atribuições afins. 
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3.02 – ENFERMEIRO DO PSF 
Sintéticas: Desenvolver processo em 02 campos essenciais: unidade de saúde junto à equipe profissional e na 
comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como assistindo as 
pessoas que necessitam de atenção de enfermagem.  
Genéricas: Fazer Curativos, aplicar vacinas e injeções, responder pela observância médica, ministrar remédios; 
Zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes, auxiliar os médicos, promover o abastecimento de material de 
enfermagem; Realizar consulta de enfermagem; Executar no nível de sua competência as ações de assistência 
básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao idoso 
e ao trabalhador; Desenvolver ações de capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem com vistas ao 
desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou 
doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e 
contribuir para o meio ambiente tornar-se mais saudável; Discutir de forma permanente junto a equipe de trabalho 
e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde; Participar do processo de programação 
e planejamento das ações e da organização de trabalho das Unidades de Saúde da Família, participar dos 
movimentos de controle social, realizar ações educativas, individuais ou coletivas, realizar consultas residencial 
(visitas domiciliares), na Zona Rural ou Urbana, responder por programas de atenção à saúde, coordenar equipes 
PSF; Promover e participar de ações intersetoriais; Representar a unidade de saúde em reuniões, palestras e 
outras atividades quanto solicitadas pelo gestor; Executar outras tarefas correlatas. 
 
3.03 – ENFERMEIRO PADRÃO 
Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas (ações) de 
saúde priorizados para a área de abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Planejar, organizar e 
avaliar os serviços e a assistência de enfermagem, empregando processos de rotina e ou específicos, para 
promover a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva, bem como tarefas relativas à observação, ao 
cuidado, a educação sanitária de toda clientela assistida, prescrever e administrar medicamentos e ou aplicar 
medidas de prevenção e controle sistemático de doenças e infecção hospitalar. Atuar na realização de serviço 
técnico administrativo e de planejamento, atendimento e orientação – educação em saúde ao cliente interno e 
externo na área da saúde. Seguir diretrizes do SUS e código de ética profissional. Coordenar, supervisionar a 
organização e execução das atividades de enfermagem desenvolvidas nas unidades de atendimento sob sua 
responsabilidade. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
3.04 – FARMACÊUTICO  
Fabricar e controlar a manipulação e distribuição dos medicamentos; realizar as orientações medicamentosas; 
realizar o controle psicotrópico; a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, 
setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; a elaboração de 
laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais, quando solicitado, relacionados com atividades, 
produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;  
executar as demais funções previstas em regulamento da profissão; desempenhar outras atribuições afins, que se 
situem no domínio de capacitação técnico-científica profissional. 
 
3.05 – FISIOTERAPEUTA  
Avaliar nível das disfunções físico-funcionais de doentes e acidentados, realizando testes apropriados, para emitir 
diagnósticos fisioterápicos; planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos pacientes; proceder à reavaliação 
sistemática dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das condutas adotadas em função da evolução 
do caso; programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção de desvios 
posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para preparação e condicionamento 
pré e pós parto; requisitar exames complementares, quando necessário; orientar os familiares sobre os cuidados a 
serem adotados em relação aos pacientes em tratamento domiciliar; participar nos atendimentos de urgência e 
nas atividades terapêutica intensivas; indicar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos 
pacientes; manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e prescrevendo 
a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; executar outras atribuições afins. 
 
3.06 – 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. 
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3.07 – MÉDICO CLÍNICO GERAL  
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementa ações para promoção da 
saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua perícias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora 
documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área. 
Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de Pronto Atendimento a 
pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja origem á variada e incerta, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os pacientes de 
urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela Secretaria Municipal 
de Saúde, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames 
subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir diagnósticos, emitir atestado médico quando houver 
necessidade, prescrever tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa 
para promover, proteger e recuperar a saúde do usuário. 
 
3.08 – MÉDICO GINECOLOGISTA 
Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade 
técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e 
reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da 
Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças, para 
conseguir melhor qualidade de vida à população; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Examinar o paciente, 
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, 
requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado; Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Manter registros dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, 
de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de 
atendimento preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; 
Assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; Prestar 
atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Realizar exames médicos necessários para a 
admissão de servidores públicos municipais; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
3.09 – MÉDICO PEDIATRA 
Prestar assistência integral à saúde da criança, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios 
propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade 
médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou 
indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida 
à população; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina tanto preventiva como curativa; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento 
prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento em urgências e emergências: efetuar exames médicos, 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina; Exercer sua profissão com autonomia, de acordo com os 
princípios do Código de Ética Médica vigente no País; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
3.10 – NUTRICIONISTA  
Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando carências e o conveniente 
aproveitamento dos recursos dietéticos. Pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de 
nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população do Município. Identificar e analisar 
hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir 
as deficiências diagnosticadas. Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar 
municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades 
de assistência médica e social da Prefeitura. Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, 
para analisar sua eficiência. Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando 
sistematicamente as unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das 
normas estabelecidas. Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da 
rede municipal de ensino e das creches. Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis 
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para os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura. Planejar e executar programas que visem a 
melhoria das condições de vidada comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares 
mais adequados, de higiene e de educação do consumidor. Participar do planejamento da área física de cozinhas, 
depósitos, refeitórios e copas dos órgãos municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e 
estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências. Elaborar previsões de consumo de gêneros 
alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de 
nutrição, bem como estimando os respectivos custos. Realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo 
critério custo qualidade. Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e 
equipamentos necessários para a realização dos programas. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Participar das atividades administrativas, de controle e 
de apoio referentes à sua área de atuação. Participar das ações de educação em saúde. Participar das atividades 
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, compatíveis com sua 
especialização profissional. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. 
 
3.11 – PSICÓLOGO  
Atua na realização de serviços técnicos administrativos e de planejamento, atendimento e orientação – educação 
em saúde ao cliente interno e externo. Seguir diretrizes do SUS e código de ética profissional. Faz entrevistas com 
finalidade de psicodiagnóstico e faz encaminhamentos. Realiza o processo de atendimento psicoterápico, de 
orientação e seleção profissional e de orientação psicopedagógica. Executa e ou coordena programas de 
atendimento nos setores específicos. Executa quaisquer outras atividades correlatas. 
 
3.12 – PSICOPEDAGOGO 
Prestar assistência psicopedagógica na rede municipal de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir, prevenir 
e solucionar problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o educando, em seu processo de construção do 
conhecimento, e as escolas municipais de educação básica: educação infantil e ensino fundamental; Atender às 
escolas municipais de educação básica, de maneira itinerante, mediante necessidade apontada pela 
Coordenadoria das EMEB’s, durante o período escolar, em horário coincidente com o da sua jornada diária de 
trabalho, em atuação conjunta tanto com a Coordenadora Pedagógica como os demais profissionais de educação 
envolvidos; Analisar o projeto político-pedagógico das escolas municipais de educação básica, a fim de verificar 
como é conduzido o processo de ensino e aprendizagem, garantido o sucesso do educando e como a família 
exerce seu papel de parceria nesse processo; Atuar preventivamente nas escolas municipais de educação básica, 
no sentido de desenvolver competências e habilidades para solução dos problemas de aprendizagem, bem como 
propor a aquisição de recursos pedagógicos que viabilizem as necessidades do educando; Auxiliar a equipe 
docente e a coordenação pedagógica das escolas municipais de educação básica no diagnóstico do educando 
com problemas de aprendizagem e quadros de fracasso escolar, assim como detectar possíveis perturbações no 
processo de aprendizagem e contribuir para a sua superação; Propor ações de intervenção pedagógica e 
orientações metodológicas visando à superação das dificuldades apresentadas pelo educando, individualmente ou 
em pequenos grupos; Acompanhar o desenvolvimento do educando com problemas de aprendizagem e orientar 
pais e professores, quando caracterizada a necessidade de encaminhamento para outros profissionais das áreas 
psicológica, psicomotora, fonoaudiológica e neurológica, dentre outras; Desenvolver ações de formação 
continuada que auxiliem a equipe docente no diagnóstico, acompanhamento e encaminhamentos necessários das 
diferentes situações e graus de dificuldade de aprendizagem; Atender e orientar os pais do educando envolvido 
para a busca de estratégias de apoio e auxílio no desenvolvimento de seus filhos, assim como proferir palestras 
para a comunidade relativas às dificuldades e distúrbios causadores do baixo rendimento na vida escolar. 
 

e) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo – Magistério Público Municipal 
 
4.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Infantil, Creches, e Fundamental 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e inclusivo. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
  
4.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social, e 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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4.03 – PEB II – ARTE 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Educação Artística, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.04 – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Educação Física, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.05 – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Portuguesa, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.06 – PEB II – INGLÊS 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Estrangeira, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.07 – PEB II – CIÊNCIAS 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Ciências, visando seu desenvolvimento educacional 
e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.08 – PEB II – MATEMÁTICA 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Matemática, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.09 – PEB II – HISTÓRIA 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de História, visando seu desenvolvimento educacional 
e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.10 – PEB II – GEOGRAFIA 
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de  Ensino Fundamental, levando as 
crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Geografia, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 


