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RETIFICADO EM 13/06/2022 
RETIFICADO EM 03/06/2022 
RETIFICADO EM 31/05/2022 

 
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 

 
1.01 - AJUDANTE GERAL 
Ajuda nas diversas unidades, executando tarefas rudimentares, para as quais exijam do profissional, principalmente 
o esforço físico conforme a rotina de trabalho, retirar materiais e ferramentas no almoxarifado e depois de utilizados 
devolvê-los, auxilia esporadicamente na realização de eventos.   
 
1.02 - DUCHISTA ATENDENTE 
Executa trabalhos de atendimento ao público, aplica duchas, prepara banhos e saunas para os visitantes. 

1.03 - ELETRICISTA 
Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, para estabelecer 

o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e 

disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica  

Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando 

puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem;  Ligar os fios à fonte 

fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectares e material isolante, para completar a 

tarefa de instalação; Testar a instalação, fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado;  

Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para devolver 

à instalação elétrica condições normais de funcionamento;  Executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica; Zelar 

pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados;  Velar pela guarda, 

conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao 

final de cada expediente;  Primar pela qualidade dos serviços executados; Guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  Apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise;  Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem 

solicitadas pelo superior hierárquico.  

1.04 - ENCANADOR 
Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico ou não metálico, de alta ou baixa pressão, 

marcando, unindo, vedando tubos, roscando-os ou furando-os, utilizando furadeira, prensa e outros dispositivos 

mecânicos. 

1.05 - 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 
 
1.06 - OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 
Opera máquinas rodoviárias, tipo retroescavadeira, observando adequada condução segundo as normas de trânsito. 
 
1.07 - PEDREIRO 
Executa serviços gerais de construção, reconstrução e reformas de obras públicas. 

1.08 - VIGIA 
Executa serviços de vigilância nos próprios municipais, percorrendo sistematicamente e inspecionando suas 
dependências, para evitar incêndios, e entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 
 
1.09 - OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 
Opera máquinas rodoviárias, tipo motoniveladora, observando adequada condução segundo as normas de 
trânsito. 
 
2.01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PSF MOSTARDAS) 
Realiza levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas domiciliares e, quando 
necessário, encaminha os pacientes à unidade de saúde. Coordena e participa de campanhas educativas sobre raiva, 
febre amarela, colera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade 
nos procedimentos necessários, ao controle de saúde. Ministra cursos e palestras sobre noções de higiene e 
primeiros socorros, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios da população. Orienta na coleta de 
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material para exames, seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos mesmos. Executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
2.02 - AGENTE 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. 

2.03 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (A.D.I.) 
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 - ESCRITURÁRIO 
Digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de padrões 
estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas. Recepciona pessoas que 
procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações 
desejadas. Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em 
ordem alfabética, visando à agilização de informações. Efetua controles relativamente complexos, envolvendo leitura, 
interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos diversos, controle de férias, contábil e/ou 
outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas. Efetua cálculos utilizando 
fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios, cálculos de juros de 
mora, correção monetária e outros. Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 
rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados. Recebe e transmite fax. Controla o recebimento 
e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la ou despachá-la 
para as pessoas interessadas, inclusive e eventualmente entrega. Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios 
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação 
administrativa. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
2.05 - OPERADOR DE E.T.E. 
Opera estação de tratamento de esgoto, munindo-a de todo material necessário e equipamentos; observar as normas 
de saúde pública e outras aplicáveis. 
 
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 - 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. 
 
3.02 - FARMACÊUTICO 
O emprego 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.  
 
3.03 - FONOAUDIÓLOGO 
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Executa tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas 
próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção entre outros, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 
 
3.04 - MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Efetua exames médicos, e emite diagnósticos, prescreve medicamentos e realiza outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou curativa, para promover o bem estar 
e saúde do paciente, bem como coordenar os trabalhos inerentes à área de atuação.  
 
3.05 - 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. 
 
3.06 - MÉDICO GINECOLOGISTA 
Efetua exames médicos, e emite diagnósticos, prescreve medicamentos e realiza outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou curativa, para promover o bem estar 
e saúde do paciente, bem como coordenar os trabalhos inerentes à área de atuação. 
 
3.07 - MÉDICO PEDIATRA 
Efetua exames médicos, e emite diagnósticos, prescreve medicamentos e realiza outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou curativa, para promover o bem estar 
e saúde do paciente, bem como coordenar os trabalhos inerentes à área de atuação. 
 
3.08 - NUTRICIONISTA 
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos), planejar organizar, administrar e 

avaliar unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário, participar de programas de educação 

nutricional, estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar 

cursos. Atuar em conformidade com o Manual de Boas Práticas. 

3.09 - QUÍMICO 
Coletar amostras e emitir laudos de análises químicas. Acompanhar processo de tratamento, reserva e distribuição 
da água, participar da operacionalização de projetos e pesquisas científicas básicas e aplicadas nos setores da 
Química ou a ela ligadas no campo relacionado ao saneamento e melhoramento ambiental e ao tratamento de água; 
Atuar como responsável técnico na área de tratamento de água; Realizar perícia e diagnóstica química e ambiental; 
Aplicar todos os regulamentos legais inerentes aos sistemas de tratamento, reserva e distribuição da água; Elaborar 
relatórios técnicos necessários; Emitir laudos de diagnósticos; Coletar e preparar amostras para análises químicas 
internas em laboratórios; Conhecer e operar instrumentos e equipamentos de análises diversas; Realizar exames e 
controlar a qualidade dos processos analíticos; Interpretar resultados de análises e emitir respectivos laudos; 
Especificar os produtos de uso no laboratório químico e na ETA e solicitar aquisição quando necessário; Preparar 
adequadamente todos os reagentes químicos de uso no laboratório ou no tratamento de água; Executar outras 
atribuições afins, determinadas pelo superior imediato. 
 
4.01 - COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Coordenar e executar as tarefas técnico-pedagógicas do Departamento Municipal de Educação; Coordenar, 
acompanhar e avaliar a operacionalização do Plano Escolar; Assessorar o Departamento Municipal de Educação nas 
ações relativas à supervisão escolar em nível de rede de ensino, acompanhando os demais especialistas em 
educação; Realizar reuniões periódicas com os especialistas em educação, com os diretores de escola, com a 
finalidade de orientá-los na execução das políticas educacionais vigentes; Colaborar na realização de eventos 
escolares; Comunicar ao Departamento Municipal de Educação quaisquer deficiências ou ocorrências às atividades 
sob sua responsabilidade, bem como propor alternativas para solucioná-las; Apresentar relatórios das atividades 
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desenvolvidas; Assessorar diretamente o Dirigente Municipal de Educação nos assuntos Técnico Pedagógicos; 
Propor medidas para avaliar de forma sistemática os processos de ensino e aprendizagem; Realizar estudos e 
pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando 
os resultados de métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento; Analisar os métodos 
de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a 
utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo; Executar quaisquer outras atribuições correlatas 
determinadas pelo Departamento Municipal de Educação. 
 
4.02 - VICE DIRETOR DE ESCOLA 
Assistir diretamente o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar quando dos impedimentos do Diretor titular; 
Colaborar na elaboração do plano de trabalho pedagógico e administrativo da unidade; Auxiliar na elaboração e 
organização do horário escolar e dos funcionários da unidade; Colaborar na constituição e organização das classes 
durante todo o ano letivo; Substituir o Diretor da Unidade em suas ausências, impedimentos e afastamentos, 
obedecendo ao rol de atividades do Diretor; Zelar pelo prédio e material permanente pertencentes ao patrimônio 
público; Participar do intercâmbio entre família, escola e comunidade; Auxiliar no planejamento global da unidade, 
visando à perfeita adaptação da criança no processo educacional; Participar de estudos e deliberações que afetam o 
processo educacional; Executar quaisquer outras atribuições correlatas determinadas pelo Diretor da Unidade ou pelo 
DME. 
 
4.03 – SUPERVISOR DE ENSINO 
Orientar o planejamento, o acompanhamento da execução e da avaliação das propostas pedagógica das unidades 
do sistema municipal de ensino; Assegurar a constante retro informação as propostas pedagógicas das Unidades de 
ensino de sua área de atuação; Assistir, tecnicamente, aos gestores escolares sobre a elaboração, execução e 
avaliação das propostas pedagógicas e projetos das Unidades de Ensinos de sua área de atuação; Compatibilizar 
os projetos de gestão e técnicas pedagógicas intraescolar e o DME; Analisar os dados escolares relativos à Rede 
Municipal de Ensino, e elaborar alternativas de solução para problemas específicos de cada nível e modalidade de 
ensino; Participar da difusão e implementação de projetos e programas elaborados pelos órgãos superiores; Aplicar 
instrumentos de análise para avaliar o desempenho global do Sistema Municipal de Ensino, sob o ponto de vista 
pedagógico e de gestão; Subsidiar o DME em sua programação global e no cotidiano pedagógico e de gestão; 
Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas á organização pedagógica e de gestão da escola, bem como 
as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores; Garantir o fluxo recíproco das informações entre as unidades 
escolares e o DME, através de visitas regulares e de reuniões de H.T.P.Cs com gestores e professores; Diagnosticar 
as necessidades e maximizar o oferecimento de palestras, treinamentos e cursos de formação continuada para todos 
os funcionários, professores e gestores que integram a Rede Municipal de Ensino; Emitir pareceres, realizar estudos 
e desenvolver atividades inerentes á supervisão de ensino. 
 
4.04 - PROFESSOR DE ESPORTES 
Promove a prática de esportes em geral, coordena a realização de eventos esportivos, ministra regras e técnicas 
esportivas em geral. 


