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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1.01 – Agente de Apoio Operacional I – Mecânica Leve 
Efetuar manutenção mecânica em todos os veículos da administração; corrigir defeitos, consertar ou substituir peças, 
efetuando as regulagens que se fizerem necessárias; executar reparos no motor, embreagens, freios, rodas, direção, 
molas alavancas ou diferencial, utilizando ferramentas apropriadas; procurar localizar em todos os reparos que efetuar a 
causa dos defeitos; executar a manutenção preventiva, através de revisões nos veículos, a fim de verificar os desgastes 
de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; verificar cruzetas de transmissão, 
escapamentos, molas, alinhamento das rodas, pedais, etc.; efetuar, ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas 
partes dos veículos; executar outras atribuições afins. 
 

1.02 - Agente de Apoio Operacional I – Mecânica Pesada 

Efetuar a manutenção preventiva de motores a diesel empregados em instalações diversas, caminhões, máquinas e 
construção e terraplanagem como pás mecânicas, escavadeiras, motoniveladoras; corrigir defeitos, consertar ou 
substituir peças, efetuando as regulagens que se fizerem necessárias; executar reparos no motor, embreagens, freios, 
rodas, direção, molas, alavancas ou diferencial, utilizando ferramentas apropriadas; procurar localizar, em todos os 
reparos que efetua a causa dos defeitos; executar manutenção preventiva, através de revisões, a fim de verificar os 
desgastes de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

 

1.03 – Agente de Apoio Operacional I – Trabalhos Braçais  
executar trabalhos de abertura de buracos e recortes em alvenaria para passagem de rede de água e esgoto, utilizando 
picareta, enxada, pá e outros equipamentos manuais, elétricos ou mecânicos devidos; executar trabalhos de auxílio em 
construções de alvenaria e hidráulica; executar trabalhos de carregamento de peso, auxiliando profissionais no 
transporte, carga e descarga dos mesmos; executar trabalhos de roçagem e capina em terrenos baldios, ruas, rodovias e 
logradouros públicos, bem como, o rastelamento da sujeira restante e seu devido acondicionamento para transporte, ou 
ainda usando forca para carregamento de carretas ou caminhões; poder, por força maior, executar trabalhos de faxina e 
limpeza dos próprios municipais, escolas, creches e outros órgãos, utilizando-se de luvas, baldes, material de limpeza, 
vassouras, rodos e panos para retirar poeira de móveis e utensílios e do chão; executar outras atribuições afins 
 

1.04 – Agente de Apoio Operacional I – Operação de Bomba 

acionar as válvulas e comandos do sistema, manipulando comutadores, alavancas e volantes, para colocar as turbo 
bombas e motobombas em funcionamento; controlar o funcionamento da instalação, lendo e interpretando as marcações 
dos indicadores e observando o desempenho de seus componentes, para verificar as condições de pressão, nível e 
volume do material transladado e descobrir eventuais falhas no equipamento; efetuar a manutenção do equipamento, 
lubrificando os órgãos móveis das máquinas e executando regulagens e pequenos reparos, para conservá-los em bom 
estado; registrar os dados observados, anotando as quantidades bombeadas, a utilização dos equipamentos e outras 
ocorrências, para permitir o controle das operações; executar outras atribuições afins. 

 

1.05 – Instrutor de Corte e Costura 
Ensinar o conhecimento e domínio de técnicas de corte e costura de roupas e acessórios, de modo a contribuir para o 
desempenho profissional da população. 
 

1.06 – Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal I – Escrituração Básica 
atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo correspondências e 
efetuando encaminhamentos; atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer 
informações; digitar e/ou datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a datilografia; 
arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas 
preestabelecidas; receber, conferir e registrar tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes 
ao protocolo; autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhandos às unidades 
ou aos superiores competentes; controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua 
reposição de acordo com normas pré estabelecidas; receber material de fornecedores, conferindo as especificações dos 
materiais com os documentos da entrega; preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações ou os 
documentos originais; elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações realizando os levantamentos necessários; 
fazer cálculos simples; 
operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas, autenticadoras e outros equipamentos sob sua 
responsabilidade; 
receber e conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada pelo fornecedor, na 
ocasião do julgamento da concorrência; 
elaborar linhas de distribuição de materiais às unidades; 
proceder ao controle diário do fichário de entrada e saída de material; 
preencher guias de remessa; 
controlar o estoque máximo e mínimo para o suprimento dos programas; 
manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 
colaborar no encerramento do balanço e relatório anual; 
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realizar, sob orientação específica, coleta de preços e licitações para aquisição de material; 
observar a data de fabricação e entrada de gêneros alimentícios para o controle de validade dos mesmos; 
fazer proceder a distribuição material obedecendo as linhas de entrega; 
orientar quanto ao preenchimento de guias de remessas; 
distribuir a entrega de materiais entre veículos disponíveis; 
responsabilizar-se pela higienização e ordem no almoxarifado ou depósito; 
fazer inventário de estoque mensalmente; 
examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, 
datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizado pela chefia, 
adotar providências de interesse das Prefeituras; 
operar micros e terminais de computadores; 
realizar o controle de “kardex”; 
digitar dados relativos à folha de pagamento dos servidores; 
efetuar a preparação de documentos a serem submetidos à microfilmagem; 
controlar a situação funcional; 
efetuar atividades de lançamento, cobrança e controle da arrecadação dos tributos de competência do município; 
expedir e entregar os certificados de inscrição dos contribuintes do ISS 
executar outras atribuições afins 
 

2.01 – Agente de Combate a Endemias 
visitar imóveis do município (residenciais e comerciais); 
efetuar pesquisas larvárias; 
tratar com larvicida os criadouros de Aedes; 
eliminar e remover criadouros de Aedes, escorpiões e demais pragas; 
preencher boletins de controle de visitas (endereço, número e tipos de criadouro encontrados, quantidade de inseticida 
utilizado); 
orientar moradores sobre práticas de combate e controle de criadouros de vetores; 
atender notificações; 
capturar escorpiões; 
preencher fichas de notificações (endereço, número e tipo de criadouros encontrados, quantidade de inseticida utilizado); 
diagnosticar e pedir providências sobre situações irregulares referentes a saneamento em geral(terreno baldio com lixo e 
mato alto, entulho de construção civil depositado em vias 
públicas, ligação clandestina de esgoto, boca de lobo entupida, criação de animais em área urbana, comércio irregular 
de alimentos); 
executar outras atribuições afins 

2.02 – Agente de Apoio Administrativo, Financeiro, Técnico e Fiscal I – Leiturista / Entregador de Avisos 
Desempenhar atividades administrativas, prestando atendimento aos clientes da Prefeitura, em domicílio ou no âmbito 
comercial, relacionadas à medição de consumo; 
Organizar o trajeto a ser percorrido, para facilitar a leitura dos hidrômetros e entrega da conta e correspondência aos 
usuários; 
Verificar, registrar e anotar a leitura do medidor (hidrômetro), emitindo e entregando a conta no local, com utilização de 
aparelho digital ou mecânico; 
Relatar quaisquer irregularidades ou alterações constatadas, tais como: hidrômetros parados ou danificados, 
vazamentos nas redes, ligações clandestinas, etc.; devendo encaminhar tais fatos aos órgãos competentes; 
Auxiliar na emissão de avisos e controle de débitos anteriores, entregando os comunicados aos usuários; 
Orientar os usuários nas questões relacionadas ao consumo, eventuais vazamentos e data do vencimento da conta; 
Entregar contas e demais folhetos explicativos de interesse do usuário ou de campanha de utilidade pública, baseados 
em procedimentos internos da administração pública municipal Auxiliar no corte do fornecimento de água ou na sua 
religação; 
Fazer uso de materiais, operar equipamentos e demais recursos disponíveis para a consecução dessas atividades 
atribuídas ao cargo, podendo, ainda, responsabilizar-se por coordenação de equipes; 
Efetuar todas as demais funções administrativas correlatas e de mesmo ou inferior nível de complexibilidade e 
responsabilidade do cargo 
Conduzir veículos do Departamento de Fiscalização Geral e Tributos, quando habilitado e aprovado pelo Departamento 
de Transportes, atendendo solicitação a critério da chefia, visando se locomover até os locais de trabalho; 
Possuir conhecimentos básicos de informática; 
Executar outras atribuições afins 
 

2.03 – Cuidador Institucional 
Organização do ambiente , do espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou 
adolescente; 
Auxilio da criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 
identidade; 
Organização de registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar 
sua história de vida; 
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Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros e serviços requeridos no cotidiano; 
Preparar e distribuir as refeições, limpeza e higienização dos móveis, equipamentos e utensílios do abrigo institucional; 
Desempenho de atividades de copa e cozinha; 
Organização do Ambiente e da casa; 
Executar outras atribuições afins. 
 

2.04 – Agente Comunitário de Saúde 
a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e 
outros agravos à saúde; 
o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em 
ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida 
 

2.05 – Técnico em Enfermagem I 
executar serviços de enfermagem especializados ou de rotina, sob orientação de enfermeiro ou médico; 
observar as prescrições médicas; proceder a limpeza conservação e assepsia do material, equipamento, instrumental e 
oxigênio em uso nos postos e nas ambulâncias em serviço; 
prestar cuidados de enfermagem aos pacientes atendidos; cooperar com a administração na unidade em que servir; 
aplicar injeções, soros e vacinas; ministrar medicamentos; 
controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R.) e pressão (P.A.); 
fazer curativos e colher material para exames de laboratório; 
proceder à esterilização de material e instrumental em uso; 
registrar as ocorrências relativas ao paciente; manter sigilo absoluto sobre tudo que se relacione com o paciente; 
administrar inaloterapia; comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do paciente, havidas na 
ausência do primeiro; 
cumprir integralmente a jornada de trabalho; 
apresentar-se ao serviço limpo e devidamente uniformizado; 
fazer parte da equipe para atendimento dos chamados de ambulância; 
executar outras atribuições afins 
 

2.06 – Auxiliar de Consultório Dentário I 
Marcar consultas; 
Preencher e anotar fichas clínicas; 
manter em ordem arquivo e fichário; 
auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o Cirurgião Dentista junto à cadeira odontológica; 
manipular substâncias restauradoras; 
revelar e montar radiografia infra-oral; 
confeccionar modelos de gesso; 
preparar o paciente para atendimento; 
promover o isolamento relativo; 
selecionar moldeiras; realizar a profilaxia; 
orientar os pacientes sobre higiene bucal; efetuar a retirada de ponto sutura; 
efetuar a drenagem de abcessos e selantes; integrar a equipe de saúde bucal; 
manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; manter equipamentos limpos; 
proceder a conservação e manutenção do equipamento odontológico; 
marcar consultas; 
preencher e anotar fichas clínicas; 
manter em ordem arquivo e fichário; 
auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o Cirurgião Dentista junto à cadeira odontológica; 
manipular substâncias restauradoras; 
revelar e montar radiografia infra-oral; 
confeccionar modelos de gesso; 
preparar o paciente para atendimento; 
promover o isolamento relativo; 
selecionar moldeiras; realizar a profilaxia; 
orientar os pacientes sobre higiene bucal; efetuar a retirada de ponto sutura; 
efetuar a drenagem de abcessos e selantes; integrar a equipe de saúde bucal; 
manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; manter equipamentos limpos; 
proceder a conservação e manutenção do equipamento odontológico; 
 

3.01 – Contador I 
planejar o sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e às exigências legais, 
possibilitando o controle contábil e orçamentário; 
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supervisionar os trabalhos de contabilização, observando plano de contas adotado; 
inspecionar a escrituração de livros contábeis, verificando se os registros correspondem aos documentos de origem; 
controlar a conciliação de contas, conferindo saldos e verificando possíveis erros; 
proceder a classificação de contas e despesas; 
reavaliar o ativo e depreciar bens; 
organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas; 
preparar declaração de imposto de renda; 
elaborar relatório sobre a situação patrimonial, econômica e financeira; 
elaborar a LDO e o PPA; 
executar outras atribuições afins 
 

3.02 -  Cirurgião Dentista (ESF) 
realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 
bucal; 
realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais; 
realizar a atenção integrada em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; 
encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; 
coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da 
Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; 
realizar supervisão técnica de THD e ACD; 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 
executar outras atribuições afins 
 

3.03 -  Cirurgião Dentista  
examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos; 
prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parenteral, para tratar ou prevenir afecções nos 
dentes e da boca; 
manter registro dos pacientes examinados e tratados; 
participar e executar levantamentos epidemiológicos na área da saúde bucal; 
realizar perícias odonto administrativas, examinando a cavidade bucal, dentes e outros, a fim de fornecer atestados de 
capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura; 
participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal 
e programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da rede municipal de ensino e para a população 
de baixa renda; 
participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; 
responsabilizar-se pelos atos técnicos executados nos pacientes, decorrentes do exercício profissional; 
realizar o preparo psicológico de crianças antes das atividades clinico-cirúrgicas; 
orientar pacientes quanto à alimentação e higiene bucal; 
orientar, supervisionar e responder solidariamente às atividades delegadas ao pessoal auxiliar sob sua responsabilidade; 
cumprir determinações técnicas e de rotinas profissionais definidas pela administração; 
executar outras atribuições afins 
 

3.04 – Enfermeiro I 
elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimentos aos 
pacientes e doentes; 
planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um 
elevado padrão de assistência; 
desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos 
pacientes e doentes; 
coletar e analisar dados sócio- sanitários da comunidade ser atendida pelos programas específicos de saúde; 
estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver 
atitudes e hábitos sadios; 
supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 
supervisionar o controle de estoque e os pedidos periódicos de suprimentos; 
coordenar as atividades de vacinação; 
elaborar as escalas mensais de trabalho e supervisionar a escala de serviço diário do pessoal de enfermagem para as 
atividades internas e externas; 
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elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimentos aos 
pacientes e doentes; 
planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um 
elevado padrão de assistência; 
desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos 
pacientes e doentes; 
coletar e analisar dados sócio- sanitários da comunidade ser atendida pelos programas específicos de saúde; 
estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver 
atitudes e hábitos sadios; 
supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 
supervisionar o controle de estoque e os pedidos periódicos de suprimentos; 
coordenar as atividades de vacinação; 
elaborar as escalas mensais de trabalho e supervisionar a escala de serviço diário do pessoal de enfermagem para as 
atividades internas e externas; 
 

3.05 – Fonoaudiólogo I 
avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, 
além de outras técnicas próprias, para estabelecer plano de treinamento ou terapêutico; 
elaborar plano de tratamento das pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos testes de 
avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso; 
desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuro – 
muscular e a reabilitação do paciente; 
avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes 
necessários na terapia adotada; 
promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; 
encaminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontológicos, assistentes sociais, 
psicólogos 
 

3.06 – Médico Pediatra ESF (PSF) 
diretrizes e orientações do SUS e da Portaria nº 648, de 28/03/2006. 
executar outras atribuições afins. 
 

3.07 – Médico Psiquiatra 
Descrição Detalhada: - efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas 
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva e terapêutica; - 
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou 
informar diagnóstico; - manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento 
prescrito e evolução da doença; - prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; - encaminhar 
pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; - 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 médico preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal 
de ensino; - assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; - 
participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; - prestar atendimento às escolas; - verificar óbitos; - 
executar outras atribuições afins. 
 


