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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Enfermeiro Sobreaviso: 
Dirigir órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde; 
organizar e dirigir os serviços e de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; 
planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 
enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; realizar consulta de enfermagem; prescrever a assistência de enfermagem; 
cuidar diretamente de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidar de 
enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar no planejamento, 
execução e avaliação dos programas; participar na elaboração, execução e avaliação dos 
planos assistenciais de saúde; prescrever medicamentos previamente estabelecidos em 
programas de saúde pública e em rotina estabelecida pela instituição; participar em 
projetos de construção ou reforma de unidade de internação; prevenir e controlar as 
infecções hospitalares (policlínicas); participar na elaboração de medidas de prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem; participar na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiolólogica; prestar 
assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puerperal e ao recém nascido; 
participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; acompanhar a 
evolução e o trabalho de parto; executar a assistência obstétrica em situações de 
emergência e execução do parto sem distócia; participar nos programas de higiene e 
segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do 
trabalho; participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; participar na elaboração e na 
operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes 
níveis de atenção à saúde; participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à 
assistência de saúde; participar em bancas examinadoras, em matérias específicas de 
enfermagem, nos concursos para provimento de cargo e contratação de enfermeiro ou 
pessoal técnico e auxiliar de enfermagem; participar efetivamente da política de saúde do 
município, através dos programas implantados pela secretaria municipal de saúde; 
desempenhar outras tarefas afins. 
 
- Pedagogo(a) - CRAS: 
- Fornecer suporte às famílias do CRAS em conformidade com a presente lei;  
- Priorizar as orientações da NOB/SUAS, PNAS e Orientações Técnicas de Implantação 
do CRAS.  
 
- Psicólogo(a) - CRAS: 
- Fornecer suporte às famílias do CRAS em conformidade com a presente lei;  
- Exercer demais atividades inerentes ao cargo, regulamentadas pelo conselho de classe;  
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- Priorizar as orientações da NOB/SUAS, PNAS e Orientações Técnicas de Implantação 
do CRAS.  
 
- Professor de Artes: 
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
 
- Professor de Educação Física: 
a) Descrição sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanado do órgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo noções entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extra classe;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata; 
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
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- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; e  
- Executar outras atividades afins. 
 
- Professor de Educação Infantil: 
a) Descrição Sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanadas do orgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo Rações entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extraclasse;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, pnejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  
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- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; e  
- Executar outras atividades afins. 
 
- Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais): 
a) Descrição Sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanadas do orgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo Rações entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extraclasse;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, pnejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
   

 

Página 5 de 6 
______________________________________________________________________________ 

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE/FAX: 49 3675-3200  

e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; e  
- Executar outras atividades afins. 
 
- Professor de Língua Estrangeira – Inglês: 
a) Descrição sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanado do órgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo noções entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extra classe;  
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- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata; 
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; e  
- Executar outras atividades afins. 
 


