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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

1.01 – Motorista 
Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, como ambulância, peruas, ônibus, caminhões e outros veículos; 
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo, testar os freios, parte elétrica; 
Zelar pela documentação do veículo; Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, a localização 
dos estabelecimentos para onde serão transportadas as pessoas, funcionários, pacientes, materiais e máquinas da 
Prefeitura; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem; Zelar pelo paciente, no caso de 
motorista de ambulância; Executar outras tarefas correlatas mediante determinação e outras atribuições semelhantes. 
 
2.01 – Fiscal de Tributos Posturas e Obras 
Noções sobre Administração Pública: Princípio da legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade, isonomia, 
razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, eficiência. Legislação ambiental e urbanística; Normas 
técnicas; Gestão urbana e instrumentos de gestão (Plano Diretor; Lei de Uso e Ocupação do Solo; Código de Posturas; 
Código de Edificações e Obras; Lei de Parcelamento do Solo; Normas para Construção de Edificações Residenciais 
Multifamiliares e suas alterações); Vistoria e elaboração de relatórios e pareceres; Controle e fiscalização de obras, 
aplicando as sanções fiscais previstas na legislação vigentes; Fiscalização de loteamentos, calçamentos e logradouros 
públicos; Fiscalização da indústria, comércio e prestadores de serviços de uma forma preventiva e corretiva; Fiscalização 
de calçadas e muros, para atender quando obstrução não legal, dentro da legislação vigente. Conhecimento de Direito 
Municipal. Conhecimentos de Direito Tributário. Conhecimentos do Código Tributário Municipal: Certidão Negativa. Auto 
de Infração. Notificação. Dívida Ativa. Lançamento de Tributos. Taxas pelo Poder de Polícia. Taxas pelos Serviços 
Públicos, Fiscalização. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU). Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Processo Administrativo Fiscal – PAF. 
Crédito tributário. Isenção. Obrigação Tributária. Sujeito Passivo. Sujeito Ativo. Processo Tributário Administrativo 
(Impugnação de Auto de Infração). Contabilidade: (Conceitos, balanço patrimonial, Lançamentos contábeis, Livros Fiscais 
e Contábeis, Plano de Conta, Pessoa Física, Pessoa Jurídica). CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica). Documento de 
Constituição de empresas. Declaração de Imposto de Renda. Crimes contra a ordem tributária. Preços públicos. O Código 
Tributário do Município, suas alterações e atualização. Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte (Lei Complementar 123/2006 e alterações). Conhecimentos básicos de informática: Sistema Operacional Microsoft 
Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office; Desempenhar 
tarefas combatíveis com a função; Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Ética profissional. 
 
3.01 – Assistente Social  
Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social, preparar programas de trabalho referentes ao 
serviço social; Realizar e interpretar pesquisas sociais; Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de 
escolares e de suas famílias; Fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; Fazer 
levantamentos socioeconômicos com vistas a planejamento habitacional nas comunidades; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo; Promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do 
comportamento individual; Desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo 
aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais desse indivíduo e interrelacioná-lo 
ao grupo; Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise de 
recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade em estudo,  para possibilitar a orientação 
adequada da clientela e do desenvolvimento harmônico da comunidade; Assistir às famílias nas suas necessidades 
básicas, orientando-as e fornecendo-lhe suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar a 
situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; Dar assistência ao menor carente ou infrator, 
atendendo às suas necessidades primordiais, para assegurar-lhe desenvolvimento sadio da personalidade ou integração 
na vida comunitária; Executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as 
demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional 
e/ou à área a qual encontra-se habilitado; Elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de 
trabalho; Acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual se encontra 
habilitado; Elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; 
Coordenação de equipes d trabalho por definição do Secretário Municipal; Prestação de assessoria em sua área de 
habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; Execução de atividades de 
natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que 
caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; Operação dos equipamentos que sejam necessários ao 
desempenho de suas atividades profissionais; Execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos do cargo, tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-
mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. 
 
3.02 – Dentista 
Compete ao cirurgião dentista: praticar todos os atos pertinentes a odontologia, decorrentes do conhecimento adquirido 
em curso regular ou curso de pós graduação, prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo 
indicados em odontologia, atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego. Proceder pericia odonto legal. Aplicar anestesia local e troncular. Empregar analgesia e 
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hipnose desde que habilitado e quando constituírem meios eficazes de tratamento. Manter anexo ao consultório e operar 
aparelhos de RX, fisioterapia e prótese. Prescrever e aplicar medicação de urgência em caso de acidentes graves que 
comprometam a vida e a saúde do paciente. 
 
3.03 – Farmacêutico 
Assumir por meio de dedicação integral as responsabilidades (Diretor Responsável Técnico) pertinentes à implantação da 
Unidade da Rede Farmacêutica de Minas; Ser responsável pela guarda e conservação dos livros técnicos cedidos à 
Unidade, bem como em casos de desligamento os mesmos sejam repassando para o novo Diretor Responsável Técnico, 
sob pena de aplicação de medidas cabíveis; Cumprir com as Boas Práticas Farmacêuticas, assumindo, progressivamente 
o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em estreita interação com as equipes responsáveis pela Atenção 
Primária em Saúde, visando a implantação da Atenção Farmacêutica e o consequente uso racional dos medicamentos; 
Participar das atividades de capacitação permanente e serem desenvolvidas pela SAF/SPAS/SES/MG para a Rede 
Farmácia de Minas. 
 
3.04 – Professor Educação Básica 
Estudar o programa do curso, analisando o seu conteúdo para planejar as aulas; Elaborar o plano de aula, selecionando 
os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos visados; Preparar e selecionar materiais 
didáticos, valendo-se das próprias aptidões ou consultando livros e manuais de instruções ou ainda o serviço de 
orientação pedagógica do órgão de Educação da Prefeitura, para facilitar o ensino-aprendizagem; Ministrar as aulas, 
levando os alunos à leitura de textos de diversos autores, visando a interpretação e compreensão, à descoberta de fatos 
importantes da língua portuguesa; Fazer exposições teóricas pertinentes, para desenvolver nos alunos a capacidade de 
compreensão, comunicação e expressão; Aplicar nos alunos exercícios práticos complementares, induzindo-os a 
expressarem suas idéias através de debates, questionários e redações, para proporcionar-lhes formas de se desinibirem 
verbalmente e poderem se expressar por escrito, desenvolvendo a criatividade e fixando os conhecimentos adquiridos; 
Promover com a classe, trabalhos de pesquisas que possibilitem aos alunos despertar o sentimento ecológico, que 
promovam a aquisição de conhecimentos elementares de educação, higiene e saúde, dos fenômenos da natureza e dos 
seres que a constituem; Elaborar e aplicar provas e outros exercícios de avaliação para verificar o aproveitamento dos 
alunos e testar a validade dos métodos de ensino; Despertar nos alunos o interesse por livros, promovendo visitas às 
bibliotecas, semana do livro de determinado autor, e outros; Incentivar o funcionamento de equipes esportivas da classe 
concorrendo na socialização dos alunos e formação integral de suas personalidades; Registrar a frequência, a matéria 
dada e os trabalhos efetivos avaliando o desenvolvimento do curso; Colaborar e participar efetivamente na execução de 
programar cívicos, culturais e artísticos; Seguir criteriosamente a metodologia utilizada pelo Sistema de Ensino adotado, 
participando de reuniões, encontros e capacitações em geral ofertadas pelo Sistema; Frequentar assiduamente as 
reuniões da escola participando efetivamente dos estudos e planejamento; Interagir com os pais de alunos para um maior 
engajamento entre família e escola; Formar o aluno para que possa agir e interagir com cidadãos, ciente dos direitos e 
deveres na sociedade; Participar das avaliações externas, analisando e refletindo sobre os resultados, para direcionar 
e/ou enriquecer o trabalho realizado anteriormente; Respeitar e cumprir as normas e atribuições constantes no Regimento 
Escolar; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas. 


