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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/EMPREGOS 
 
- Agente de Serviços Gerais (Masculino e Feminino): 
Zelar e cuidar da conservação de próprios municipais; comunicar qualquer irregularidade 
verificada; efetuar pequenos reparos e consertos; ter sob sua guarda materiais destinados 
as atividades de seu setor de trabalho; zelar e efetuar pela limpeza e conservação de 
praças, parques, jardins, recintos e prédios; executar tarefas auxiliares; operar máquinas 
de pequeno porte; auxiliar serviços de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas e 
ornamentais; lavar, lubrificar e abastecer veículos e motores; limpar estatuas e 
monumentos; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; abastecer máquinas, aplicar 
inseticidas e fungicidas; zelar pelo funcionamento e a limpeza dos equipamentos 
utilizados ou em uso; carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 
elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder a 
abertura de valas; efetuar serviço de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover 
lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e 
manutenção de sanitários públicos; auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de 
materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; cuidar de currais e terrenos 
baldios; alimentar animais sob supervisão; lavar peças e dependências de oficinas, 
garagens e similares; irrigar, adubar e conservar o solo apropriado para produção de 
mudas; controlar a produção e distribuição de mudas; coletar sementes e mudas de 
plantas nativas; fazer os trabalhos necessários para o assentamento de pedras 
irregulares, paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; fazer assentamentos de meio-fio, 
remover o pó de móveis e ambientes de trabalho; limpar escadas, pisos, passadeiras, 
tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos, coletar lixos 
dos depósitos; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer, pátios, fazer café e similares e 
servir; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; preparar e servir alimentos; 
executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; preparar e servir merendas; 
fazer o serviço de limpeza em geral; executar tarefas afins.  
 
- Encanador: 
Executar outras tarefas afins. 
 
- Motorista de Caminhão: 
Conduzir veículos caminhões, destinados ao transporte de cargas; recolher o veículo a 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer 
defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe 
for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, 
água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção, providenciar a lubrificação  quando indicada, verificar o 
grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus, auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de 
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viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de 
saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação 
profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.  
 
- Motorista Escolar: 
Conduzir veículos ônibus, destinados ao transporte de passageiros; recolher o veículo a 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer 
defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe 
for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis 
água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção, providenciar a lubrificação  quando indicada, verificar o 
grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de 
viagens, identificando o usuário, tipos de carga, seu destino, quilometragem, horários de 
saída e chegada, auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação 
profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.  
 
- Motorista de Veículos Leves: 
Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte de; recolher o veículo a 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer 
defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe 
for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, 
água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção, providenciar a lubrificação  quando indicada, verificar o 
grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus, auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de 
viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de 
saída e chegada, auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação 
profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.  
 
- Operador de Máquinas Agrícolas: 
Operar máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus respectivos equipamentos 
agrícolas; providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar 
pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a 
ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; 
proceder ao  controle continuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em 
geral; proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o 
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local e a carga horária; manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a 
documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins.  
 
- Operador de Retroescavadeira: 
Operar retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; operar máquinas agrícolas, 
tais como trator de pneus e seus respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a 
lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao  
controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 
proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e 
a carga horária; manter  atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a 
documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins.  
 
- Operador de Motoniveladora: 
Operar motoniveladora e outros equipamentos rodoviários; operar máquinas agrícolas, 
tais como trator de pneus e seus respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a 
lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao  
controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 
proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e 
a carga horária; manter  atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a 
documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins.  
 
- Operador de Rolo Compactador: 
Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos 
reparos na máquina sob sua responsabilidade; operar máquinas, em especial o rolo 
compactador; porém, as atribuições incluem a operação de demais equipamentos 
existentes no parque de máquinas do Município, como: trator de pneus, perfuratriz, 
motoniveladora, tratores, carregadeiras e similares; comunicar ao chefe imediato a 
ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; 
proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em 
geral; proceder ao mapeamento dos serviços executados; manter atualizada a sua 
carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; efetuar os serviços 
determinados, registrando as ocorrências; executar outras tarefas afins. 
 
- Operador de Trator de Esteiras: 
Operar trator de esteira e outros equipamentos rodoviários; operar máquinas agrícolas, 
tais como trator de pneus e seus respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a 
lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de 
irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao  
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controle continuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 
proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e 
a carga horária; manter  atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a 
documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins.  
 
- Instrutor Social: 
Atuar em programas sociais do Município, desenvolvendo habilidades artísticas, culturais 
e profissionais; atender usuários, identificando-os e encaminhando-os ao Assistente 
Social; fazer visitas domiciliares, a escolas e instituições levantando dados necessários ao 
posterior atendimento social; auxiliar em levantamentos e estudos na área social; 
desempenhar trabalhos burocráticos de caráter confidencial, relativa aos serviços, 
organizando fichários, registrando os casos investigados, elaborando e datilografando 
relatórios sobre os trabalhos realizados; desenvolver atividades de grupo; executar 
atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; 
acompanhar as  crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e 
auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar a criança na alimentação; 
servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a 
desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem-estar das crianças, 
levando-as, quando necessário, para atendimento médico e ambulatorial, ministrar 
medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, certificando o 
superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto a higiene infantil, comunicando-
lhes os acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer 
incidente ou dificuldade ocorrida; vigiar e manter a disciplina das crianças sobre sua 
responsabilidade; apurar a frequência diária e mensal dos menores; executar tarefas 
afins.  
 
- Operador de ETA: 
Operar, manter e controlar estações de tratamento de água que operem através de 
processos aeróbios, processos anaeróbios ou facultativos naturais; trabalhar no sistema 
de tratamento de esgotos; e, executar outras tarefas correlatas. 
 
- Agente de Combate às Endemias: 
Exercício de atividade de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor municipal. 
- Realizar levantamento de índices de densidade larvária; 
- Orientar o morador ou responsável por estabelecimento comercial ou industrial sobre 
como evitar criadouros de aedes aegypti em sua casa ou estabelecimento; 
- Realizar controle mecânico de criadouros (casa a casa), através de remoção, destruição, 
mudanças de posição ou de localização desses criadouros, com a ajuda do morador; 
- Realizar controle químico através de aplicação de larvicida (tratamento focal) nas 
situações em que as medidas de controle mecânico não sejam suficientes para eliminar 
todos os criadouros potenciais existentes; 
- Participar da avaliação dos resultados; 
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- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associados à sua 
especialidade e grupo ocupacional. 
 
- Agente Comunitário de Saúde: 
Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 
- A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural 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; 
- A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 
que promovam a qualidade de vida. 
 
- Fiscal de Tributos:  
Fiscalizar o cumprimento do Código Tributário e demais disposições legais e 
regulamentares pertinentes, notificar e aplicar penalidades previstas em lei e 
regulamentos municipais; atender consultas de caráter fiscal; cooperar na atualização e 
aperfeiçoamento da legislação de planejamento urbano; executar inspeção em livros, 
documentos, registros e imóveis, para constatar a satisfação plena da legislação em vigor; 
verificar a exatidão dos lançamentos efetuados pelo contribuinte nos livros fiscais e 
contábeis a vista dos documentos correspondentes; efetuar diligências para verificação de 
notas fiscais de prestação de serviços, apuração de denúncias, concessão de inscrição 
municipal e informações em processo fiscal; notificar e aplicar penalidades previstas em 
lei e regulamentos municipais; localizar evasões ou clandestinidade de receitas 
municipais; orientar os contribuintes visando ao exato cumprimento da legislação 
tributária; lavrar termos, intimações e notificações de conformidade com a legislação 
pertinente, emitir pareceres sobre a criação, alteração ou suspensão de tributos; exercer 
ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados por Lei ou ato 
regular emitido por autoridades competentes. 
 
- Assistente Social (CRAS): 
Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos e políticas inerentes ao serviço social 
na área de abrangência do PAIF/CRAS e em programas sociais do Município que lhes 
complementem ou lhes sejam similares; realizar estudos e pesquisas com objetivo de 
conhecer as características de cada comunidade, a fim de que os programas e ações do 
serviço social venham ao encontro das necessidades reais da população; planejar, avaliar 
e organizar benefícios e serviços sociais; incentivar a população a exercer seu direito de 
cidadania; executar as demais atividades inerentes ao cargo, zelando por sua segurança 
e de terceiros, além de conservação manutenção de materiais e equipamentos em seu 
ambiente de trabalho; cumprir e fazer cumprir o código de ética do assistente social; 
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assessorar os órgãos de administração pública direta em matérias de serviço social; fazer 
treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social; realizar ou 
orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de trabalho 
referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar 
trabalhos nos casos de reabilitação profissional; planejar e promover inquéritos sobre a 
situação de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, 
prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar os 
antecedentes da família; orientar a seleção sócio-econômica; selecionar candidatos a 
amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, etc; pesquisar 
problemas relacionados com o trabalho; prestar serviços em creches, centros de cuidados 
diurnos de oportunidades e sociais; prestar assessoramento; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins, inclusive editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
- Assistente Social: 
Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos e politicas inerentes ao serviço social 
em saúde pública; realizar estudos e pesquisas com objetivo de conhecer as 
características de cada comunidade, a fim de que os programas e ações do serviço social 
venham ao encontro das necessidades reais da população; conhecer os principais 
problemas de saúde da população, a fim de discutir, com a equipe multidisciplinar, as 
ações de saúde que devem ser desenvolvidas buscando a resolutividade dos problemas, 
planejar, avaliar e organizar benefícios e serviços sociais; divulgar os serviços da 
secretaria municipal de saúde junto a população, incentivando-a usufruir a infraestrutura 
oferecida; incentivar a comunidade a interessar-se por questões sanitárias,  participando 
da identificação dos principais problemas e auxiliando definições e execução de ações 
necessárias para melhor condição de vida e saúde; incentivar a população a exercer seu 
direito de cidadania; participando dos programas assistenciais de saúde oferecidos e, 
consequentemente, na participação do controle social; participar, ativamente da equipe 
multidisciplinar, auxiliando na busca de formas de entrosamento gradativo de toda a 
equipe, na execução de atividades educativas; executar as demais atividades inerentes 
ao cargo, zelando por sua segurança e de terceiros, além de conservação manutenção de 
materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; cumprir e fazer cumprir o código 
de ética do assistente social, participar efetivamente da política de saúde do município, 
através dos programas implantados pela secretaria municipal de saúde; assessorar os 
órgãos de administração pública direta em matérias de serviço social; fazer treinamentos, 
avaliações  e supervisão direta de estagiários de serviço social; cumprir as determinações 
do sistema único de saúde local; realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do 
serviço social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e 
interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação 
profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento 
e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos 
sobre a situação de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para 
estudos, prestando orientação com vista a solução adequada do problema; estudar os 
antecedentes da família; orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas 
de estudo e outros auxílios do município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços 
de assistência a velhice, a infância abandonada, etc; pesquisar problemas relacionados 
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com o trabalho; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de 
oportunidades sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de 
pesquisas médico sociais e interpretar, junto ao médico a situação social do doente e de 
sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução de 
atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
 
- Fisioterapeuta: 
Desenvolver trabalho de planejamento, programação, ordenação, coordenação, execução 
e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicas que visem saúde nos níveis de 
prevenção primária, secundária e terciária; participar da elaboração de diagnóstico, 
prescrever, ministrar e supervisionar terapia física, que objetive preservar, manter, 
desenvolver ou restaurar a integridade do órgão, sistema ou função do corpo humano; 
utilizar-se isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou crioterápico, 
hidroterápico, fototerápico, aeroterápico, eletroterápico ou sonidoterápico, determinando;  
a) o objetivo da terapia e a programação para atingi-lo; b) a fonte geradora do agente 
terapêutica, com a indicação de particularidades na utilização da mesma, quando for o 
caso; c) a região do corpo do cliente a ser submetido a ação do agente terapeuta; d) a 
dosagem da frequência do número de sessões, com a indicação do período de tempo de 
articulação da instituição com as famílias e a comunidade; Buscar aperfeiçoamento 
profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de 
qualidade; participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação; 
integrar instituições complementares da comunidade escolar; executar tarefas afins; 
participar das discussões e elaboração da proposta pedagógica; cumprir os dias letivos e 
horas aulas estabelecidos além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; estabelecer estratégias de 
recuperação para alunos com dificuldades de aprendizagem. 
 
- Médico: 
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde, efetuar os 
atos médicos para os quais esteja capacitado; prescrever, orientar e supervisionar a 
terapêutica  indicada, acompanhando a evolução e usando o sistema referência e contra 
referência; interpretar resultados de exames solicitados; participar de equipe 
multidisciplinar; manter sempre atualizadas as anotações do prontuário do paciente; 
prescrever a terapia medicamentosa; emitir laudos e pareceres; atender determinações 
legais, emitindo atestados, conforme a necessidade em cada caso; participar e colaborar 
no planejamento e execução de programas de saúde, participar do programa de saúde da 
família; orientar equipe técnica assistencial; participar de ações de vigilância sanitária, 
epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros; 
zelar pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de 
trabalho, participar efetivamente da política de saúde do Município; efetuar atendimento 
nos serviços próprios do Município e no domicílio de pacientes; respeitar o código de ética 
médica; contribuir para a valorização do Sistema Único de Saúde; e, desempenhar outras 
tarefas afins.  
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- Professor de Educação Infantil: 
Atender alunos em nível de docência de educação infantil; planejar e executar o trabalho 
docente; orientar o processo de aprendizagem e avaliação do aluno, procedendo o 
registro das observações; organizar as operações inerentes ao processo ensino e 
aprendizagem; diagnosticar a realidade do aluno; constatar necessidades especiais e 
encaminhar para atendimento específico com a equipe multiprofissional; cooperar com a 
equipe diretiva da escola, colaborando com as atividades de articulação da instituição 
com as famílias e a comunidade; buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a 
realização de um trabalho que vise uma educação de qualidade; participar de eventos e 
atividades extraclasse, relacionadas com a educação; integrar instituições 
complementares da comunidade escolar; executar tarefas afins; participar das discussões 
e elaboração da proposta pedagógica; cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; estabelecer estratégias de recuperação para alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 
 
- Professor de Ensino Fundamental: 
Atender alunos em nível de docência do ensino fundamental – séries iniciais e alunos das 
séries iniciais da educação de jovens e adultos; planejar e executar o trabalho docente; 
orientar o processo de aprendizagem e avaliação do aluno, procedendo o registro das 
observações; organizar as operações inerentes ao processo ensino e aprendizagem; 
diagnosticar a realidade do aluno; constatar necessidades especiais e encaminhar para 
atendimento específico com a equipe multiprofissional; cooperar com a equipe diretiva da 
escola, colaborando com as atividades complementares; elaborar, aplicar  e corrigir 
provas e exercícios; organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico; 
registrar as matérias dadas e os trabalhos efetuados; identificar e diagnosticar problemas 
relacionados as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social; propor 
soluções e encaminhamentos, estimulando a participação efetiva dos pais e/ou 
responsáveis; desenvolver ações sócio-educativas junto a crianças, adolescentes, 
famílias e comunidade, complementando o trabalho de outros profissionais que atuam 
nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a superação dos 
problemas e conflitos existentes.  
  
 
 
 


