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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

 

a) Cargo com Exigência de Nível Alfabetizado 
 

1.01 – OPERADOR DE MÁQUINAS I 
Zelar pelo funcionamento e manutenção das máquinas. Receber ordens dos encarregados das obras ou 
serviços. Verificar as condições da máquina antes de operá-la. Verificar o nível de óleo e a lubrificação. 
Conferir possíveis desgastes, tanto externos quanto nos motores. Conferir nível de água. Conferir as condições 
dos comandos de operação. Conferir estado de conservação e limpeza. Comunicar responsáveis quando 
verificar irregularidades. Conduzir máquina ao local determinado para a realização de manutenção e consertos. 
Encontrar local adequado para guardar a máquina, evitando exposições climáticas. Participar de treinamentos 
para operar as máquinas. Checar o manual de instruções antes de operar a máquina. Solicitar ajuda do 
responsável em caso de dúvida sobre o modo de operar a máquina. Conduzir e operar máquinas montadas 
sobre rodas ou esteiras, sendo moto-niveladora, patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, vibro etc. Conduzir a 
máquina ao local em que foram solicitados os serviços (rios, galerias, terrenos, vias de circulação de veículos 
etc). Visualizar no mapa quando desconhecer o local da obra. Registrar o horário de saída e chegada da 
máquina. Atentar-se para a largura e altura das vias pelas quais a máquina deverá passar. Atentar-se para a 
proximidade de outros funcionários e possíveis riscos de acidentes durante a execução dos serviços. Alertar os 
funcionários para que se afastem da máquina antes de começar a operá-la. Atentar-se para locais na obra que 
apresentem riscos ao conduzir a máquina como, por exemplo, estar próximo a buracos e barrancos. Conduzir a 
máquina para o seu posto. (Relatórios diários de manutenção de equipamento) 
 
1.02 – PEDREIRO I 
Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações, para orientar-se na escolha do 
material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho. Mistura cimento, areia e água, dosando 
quantidades de forma adequada, para obter a argamassa no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e 
outros materiais afins. Escoramento, montagem e concretagem de laje piso ou forro. Constrói alicerces, 
empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros e similares. Assenta tijolos, ladrilhos, 
blocos, bloquetes, pedras e outros materiais afins, superpondo-as em fileiras horizontais ou seguindo desenhos 
e formas indicadas, unindo-as com argamassa para levantar paredes, vigas, pilares, degraus e escadas e 
outras partes da construção. Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e 
areia atentando para prumo e nivelamento, tomando-as aptas para receber outros tipos de revestimentos. 
Procede com a aplicação de camadas de cimento ou assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando 
processos apropriados para revestir pisos e paredes. Constrói bases de concreto ou de outro material para 
possibilitar a instalação de bombas, postes ou redes e para outros fins. Realiza o trabalho de manutenção dos 
edifícios, reparando paredes e pisos, trocando vasos sanitários, manilhas, telhas e outros também executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
 

b) Cargo com Exigência de Ensino Fundamental Completo 
 

1.03 – AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES I 
Realizar ações básicas para profilaxia e controle de zoonoses na área urbana ou rural, inspecionando 
estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de animais peçonhentos 
transmissores de doenças infectocontagiosas e interagir com a população transmitindo, de maneira clara e 
segura, mensagens, informações e conhecimentos relativos à prevenção, controle e eliminação de zoonoses, 
doenças de transmissão vetorial e outras questões relacionadas ao ambiente, como solo, água e ar, manipular 
e aplicar larvicidas, inseticidas e raticidas, coletar amostras de água, manejar animais sob supervisão, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. 
 

c) Cargos com Exigência de Ensino Médio/ e ou Técnico Completo 
 
2.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA I 
Atuar em unidades escolares da educação básica e nas escolas de educação infantil, creche, ensino 
fundamental e educação especial; Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou 
fora dela: Manter-se integrado(a) com o professor(a) e as crianças; Auxiliar na elaboração de materiais 
pedagógicos (jogos, materiais de sucatas, cartazes, entre outros); Promover ambiente de respeito mútuo e 
cooperação, entre as crianças e demais profissionais da unidade educativa, proporcionando o cuidado e 
educação; Atender as solicitações das crianças e respeitar a fase em que estão vivendo; Zelar pela guarda de 
materiais e equipamentos de trabalho; Participar do processo de integração da unidade educativa, família e 
comunidade; Participar ativamente no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; 
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Desenvolver hábitos de higiene, junto a criança; Participar das formações propostas pela Secretaria de 
Educação, encontros pedagógicos, formação continuada e outros eventos; Comunicar ao professor e ou 
direção situações que requeiram atenção especial; Interessar-se e atender a proposta da educação; Obedecer 
normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; Quando solicitado o trabalho de 
monitoramento de ônibus da municipalidade; orientar e organizar os alunos da rede municipal que se 
encontram dentro dos ônibus. 
 
2.02 – ELETRICISTA I 
Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis; reparar e 
instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de 
fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, 
amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar, regular e reparar aparelhos e 
equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas 
que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
2.03 – ELETRICISTA DE AUTOS I 
Montar, reparar e trocar as instalações elétricas e o equipamento auxiliar de veículos automotores, como 
automóveis, caminhões e máquinas pesadas e outros similares, orientando-se por plantas, esquemas e 
especificações e utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhos de medição e outros utensílios, para 
atender à implantação e conservação da instalação elétrica desses veículos; Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superiores. 
 
2.04 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I 
Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem 
como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre os riscos de 
suas atividades, bem como as medidas de eliminação ou neutralização; Analisar os métodos e os processos de 
trabalho e identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a 
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar 
os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando às 
estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o 
trabalhador; Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais nos ambientes 
de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando os seus resultados, bem como 
sugerindo constantes atualizações dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover 
debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de 
ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 
técnicos, administrativos e prevencionista, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho. 
 

d) Cargo com Exigência de Ensino Superior Completo 
 
3.01 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA I 
Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, fiscalização e 
arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros 
documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos em leis, 
regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e 
diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, colaborar com as cobranças da Secretaria de Negócios 
Jurídico e Tributários; visitar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a 
finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; manter atualizado o cadastro 
econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir 
guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar 
relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.02 – ADVOGADO I 
Representar em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando 
o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, 
comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses. 
 
3.03 – DENTISTA I 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via-direta, para verificar incidência de 
cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; aplicar 
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anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos; extrair raízes e dentes, restaurar 
cáries empregando aparelhos e substâncias especiais, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, 
extraindo tártaros eliminando a instalação de focos de infecções; substituir ou restaurar partes da coroa 
dentária, repondo com incrustação ou coroas protéticas para complementar ou substituir o órgão dentário, 
facilitando a mastigação e restabelecendo a estética; tratar de afecções da boca, usando procedimentos 
clínicos, cirúrgicos e /ou protéticos; fazer perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e dentes 
visando fornecer atestados para admissão de servidores, concessão de licença e outros; fazer perícia 
odontolegal, para fornecer laudos, responder as questões e dar outras informações; informar a população 
sobre cuidados de higiene bucal; realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios para 
recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando se por 
via oral ou parenteral, para prevenir hemorragias pós-cirúrgicas ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e 
dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento; observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.04 – ENGENHEIRO CIVIL I 
Elaborar e analisar projetos; dar pareceres referentes aos mesmos; elaborar cálculos estruturais; elaborar 
memoriais descritivos; supervisionar, coordenar, orientar tecnicamente; estudo de viabilidade técnico 
econômica; vistoriar, periciar, avaliar, arbitrar, emitir laudos e parecer técnico; padronização, mensuração e 
controle de qualidade; fiscalizar obra e serviços técnicos; outras atividades afins. 
 
3.05 – ENFERMEIRO I 
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. 
 
3.06 – MÉDICO GINECOLOGISTA I 
Realizar exames ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias 
e infecções existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta de material 
preventivo do câncer (coleta de citologia oncótica). Executar cauterizações de colo de útero com criocautério. 
Realizar o planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na 
unidade de saúde e fornecendo o material quando solicitado. Realizar investigações de esterilidade conjugal 
através de exames. Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e 
rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Desempenhar outras 
atividades correlatas. Obedecer o código de ética médica. 
 
3.07 – MÉDICO PEDIATRA I 
Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, 
registrando a consulta em documentos próprios. Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de 
diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a 
situação de saúde da comunidade infantil, para o estabelecimento de prioridades nas atividades. Coordenar as 
atividades médicopediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de 
casos, estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e 
rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Prestar atendimento 
a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre epidemiologia e programa vacinal. 
Desempenhar outras atividades correlatas. Obedecer o código de ética médica. 
 
3.08 – MÉDICO PLANTONISTA I 
É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto 
atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos, (em caso de não haver médicos especialista em 
pediatria) em demanda espontânea, cuja origem é 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 pelo Sistema Municipal de Saúde (SMS), realizado pelo 
Enfermeiro Classificador de Risco. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e 
interpretar seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos 
da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar 
pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso 
indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, SUS-Fácil, para colaborar com a organização e 
regulação do sistema de atenção às urgências. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, 
até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos 
a nível intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os 
atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico. Fazer controle de qualidade do 
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serviço nos aspectos inerentes à sua profissão intensivista e de assistência préhospitalar; garantir a 
continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade 
até que outro profissional médico assuma o caso. Preencher os documentos inerentes à atividade de 
assistência préhospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de 
atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela SMS. Dar apoio a atendimentos de urgência 
e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da Instituição. Zelar pela 
manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; executar outras tarefas correlatas à 
sua área de competência Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da 
Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Obedecer ao Código de Ética Médica. 
 
3.09 – MÉDICO PSIQUIATRA I 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde; efetuar pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área medica. Obedecer o código de ética médica. 
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