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RERRATIFICADO EM 22/01/2020 

 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

1.01 – CALDERISTA 

Executa trabalhos com caldeiras a lenha, elétrica ou a gás, no sentido de manter a água sempre quente, bem 
como preparar tudo que necessário para o bom andamento do serviço. 

 

1.02 – MERENDEIRA 

Executa tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando alimentos, preparando refeições e 
distribuindo-as aos comensais, para atender ao programa de alimentação escolar de promoção social, e ainda 
auxiliar esporadicamente à realização de eventos cívicos ou sociais. 

 

1.03 – MOTORISTA 

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

 

2.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

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

 

2.02 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 

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

 

2.03 – SECRETÁRIO DE ESCOLA 

Organiza as atividades pertinentes á secretaria da escola. Organiza e mantém atualizados os prontuários dos 
alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos â vida escolar, bem como o que se refere â matrícula, 
frequência e histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, interesse e comportamento dos mesmos. 
Executa tarefas relativas à anotação, organização de documentos e outros serviços administrativos, procedendo 
de acordo com normas específicas, para agilizar o fluxo de trabalhos dentro da secretaria. Supervisiona e orienta 
os demais servidores na execução das atividade da secretaria como redigir correspondências, verificar a 
regularidade da documentação referente à transferência de alunos, registros de documentos, para assegurar o 
funcionamento eficiente da unidade. Elabora propostas das necessidades de material permanente e de consumo, 
submetendo à aprovação do diretor, para atender às necessidades da unidade. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

 

2.04 – 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. 
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3.02 – 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. 

 

3.03 – PROFESSOR PEB I 

Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental 1 e Infantil, 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. 

 

3.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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. 

 

3.05 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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. 

 

3.06 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INFORMÁTICA 

Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças 
a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Informática, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3.07 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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. 

 

3.08 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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. 

 

3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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. 

 

3.10 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 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. 

 

 

 

 

  

 


