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ANEXO II – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Professor Educação Infantil 
Descrição sumária das atividades: Promover a educação da criança aplicando metodologia atualizada e moderna, 
preparando-a para o processo de alfabetização e conduzindo-a a socialização e à integração ao meio social de acordo 
com os referenciais curriculares. E demais atividades correlatas. 

 
Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º ano. 
Descrição sumária das atividades: Promover a educação do aluno em conformidade com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais comprometendo-se com a eficácia do seu aprendizado. E demais atividades correlatas. 
 
Professor de Matemática 
Ministrar aulas no ensino médio de matemática; garantir a efetivação do processo ensino-aprendizagem; executar o 
trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; 
elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; avaliar o desempenho dos 
alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do sistema municipal de ensino; cooperar com os 
serviços dos especialistas em assuntos educacionais; promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas 
para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de 
aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que 
convocado pelo Diretor da Escola ou de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; zelar pela 
disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar 
dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom 
nome da escola; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino 
emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no sistema municipal de ensino e regimento escolar; 
desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do 
profissional da rede municipal do ensino; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

 
Professor de Inglês 
Ministrar aulas, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de jovens na língua estrangeira. Planejar 
atividades relativas a cursos e pesquisas. Produzir material de trabalho. Prestar atendimento às demandas da 
comunidade na área da educação escolar. 

 
Professor de Informática 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições manter os equipamentos em condições de uso, sendo responsável pela 
sua conservação; passar conhecimentos de informática para os alunos da rede municipal de ensino; verificar 
permanentemente se os equipamentos estão atendendo as necessidades dos usuários e se os softwares são 
adequados para a área educacional. 

 
Educador de Educação Infantil 
Promover a educação, a socialização e a integração ao meio social das crianças em conformidade com os parâmetros 
curriculares nacionais, comprometendo-se com a eficácia do seu aprendizado. Contribuir com a unidade escolar no 
cumprimento das metas estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, mantendo-se atento às 
orientações e deliberações da coordenação pedagógica e da direção escolar. Assessorar e colaborar com o professor 
da Educação Básica, regente de turma, na realização de atividades sócio recreativas e educativo-pedagógicas. Atender 
a criança nas suas necessidades fisiológicas e no cuidado com a higiene pessoal e coletiva, monitorando e 
acompanhando, inclusive na chegada e saída da instituição. Propõe estratégias metodológicas compatíveis com os 
programas a serem operacionalizados. Organiza e coordena a execução das propostas administrativo-pedagógicas, 
possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e das crianças. Outras tarefas pertinentes à 
natureza do cargo. 
 
Médico (Clínico Geral) 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registrar a consulta médica, anotando 
em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisar e 
interpretar resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões 
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normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetuar 
exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências 
da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Prestar atendimento de 
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a 
terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; Emitir atestados de saúde, sanidade e 
aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; Participar de programas de Saúde Pública, 
acompanhando a implantação e a avaliação dos resultados, assim como a realização de conjunto com equipe da 
unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; Zelar pela conservação de 
boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes, melhor atendimento; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 

 
Médico Pediatra 
Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos de saúde, 
escolas e creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde 
pública. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para 
confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, 
tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; 
encaminhar pacientes para atendimento especializado quando for o caso; fazer exames médicos necessários à 
admissão de pessoal pela prefeitura; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade de forma 
a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de atendimento médico 
preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; Assessorar 
a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; Participar do 
desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; Fazer a verificação de óbitos; Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas correlatas , determinadas 
pelo superior imediato. Especialidade Médico Pediatra: Atribuições típicas: Exercer as atribuições comuns a médico 
clínico geral; dar atendimento geral de pediatria; Efetuar procedimentos cirúrgicos como: suturas, drenagem de 
abscessos; Dar orientação sobre profilaxia, higiene, puericultura e vacinação; Encaminhar casos graves para 
atendimento hospitalar e/ou ambulatorial; Orientar gestantes principalmente sobre o aleitamento materno e seus 
benefícios; Interagir em programas de saúde materno-infantil e puericultura; Executar outras tarefas correlatas, 
determinadas pelo superior imediato. 

 
Médico Psiquiatra 
Descrição Sumária: Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos de saúde, 
escolas c creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde 
pública. Descrição Detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para 
confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, 
tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; 
Encaminhar pacientes para atendimento especializado quando for o caso; Fazer exames médicos necessários à 
admissão de pessoal pela prefeitura; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade de forma 
a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar programas educativos e de atendimento médico 
preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; Assessorar 
a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; Participar do 
desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; Fazer a verificação de óbitos; Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas correlatas , determinadas 
pelo superior imediato. Especialidade Médico Psiquiatra: Atribuições típicas: Exercer as atribuições comuns a médico 
clínico geral; Prestar atendimento médico ambulatorial na área de psiquiatria; Realizar consultas a pacientes 
emocionais e psíquicos; Prestar atendimentos a ex-viciados em drogas; Avaliar o grau de desequilíbrio emocional dos 
pacientes e transcrever tratamentos com medicamentos controlados ou até mesmo dependendo do caso, solicitando 
a internação em hospitais psiquiátricos; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
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Medico Ginecologista / Obstetrícia 
ATRIBUIÇÕES: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para 
promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua pericias; auditorias e sindicâncias médicas, 
elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área de Ginecologia e Obstetrícia. 
Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; dar atendimento geral de ginecologia e obstetrícia, e demais 
atividades correlatas. 
 
Enfermeiro Padrão 
Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de Saúde Pública e/ou unidade de 
enfermagem; organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares; planejar, organizar, 
coordenar, supervisionar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; elaborar e atualizar manual de 
enfermagem (normas, rotinas e procedimentos) visando a melhoria da assistência de enfermagem; definir e avaliar a 
previsão e distribuição dos recursos humanos, materiais e custos necessários à assistência de enfermagem; realizar 
consultoria, auditoria e emissão de pareceres técnico administrativos sobre matéria de enfermagem; aplicar o 
processo de enfermagem individual e comunitário seguindo os passos da consulta de enfermagem; planejar e 
executar os cuidados diretos de enfermagem ao usuário em estado grave, que exijam conhecimentos científicos 
adequados à capacidade de tomar decisões imediatas; realizar avaliação da complexidade das atividades de 
enfermagem, delegando-as sob sua supervisão; elaborar e executar programas de formação e desenvolvimento de 
pessoal de enfermagem, bem como, a sua avaliação no setor e unidade; participar na elaboração de normas, medidas 
de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante à assistência de 
enfermagem e na infecção hospitalar; participar no planejamento, execução, supervisão e avaliação de programação 
de saúde e planos assistenciais, atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos de alto 
risco, além da família e comunidade; desenvolver ou colaborar em pesquisas na área de saúde e de enfermagem que 
resultem no desenvolvimento da tecnologia apropriada à assistência de saúde; colaborar na elaboração e oficialização 
do sistema de referência e contra referência no atendimento à saúde da população; controlar e distribuir 
medicamentos controlados; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido; 
registrar todos os procedimentos e condutas de enfermagem; realizar atividades educativas; executar atendimentos 
de emergência tanto na Unidade Básica como no SAMU, executar outras atividades correlatas ao cargo. 
 
Farmacêutico 
Planejar, organizar e supervisionar as atividades na farmácia da UBS de acordo com as características da Unidade, o 
exercício padrão da profissão e a legislação vigente; colaborar com o corpo clínico informando sobre medicamentos, 
sugerindo similares para medicação em falta, opinando sobre suas vantagens ou desvantagens; colaborar com o 
Serviço de Enfermagem no desempenho adequado de suas funções, promovendo reuniões periódicas, com a 
finalidade de estabelecer metas de trabalho, objetivando melhor atendimento ao paciente; opinar pela quantidade e 
qualidade dos medicamentos que devem permanecer em estoque; manter estoque de medicamentos imprescindíveis 
ao atendimento imediato; verificar e assinar o registro do receituário médico, mapas mensais, trimestrais e anuais 
relacionados a entorpecentes e produtos que determinem dependência física e/ou psíquica de acordo com a 
legislação vigente; verificar e aprovar a escala de serviço, plantões e férias; informar papéis e processos e executar 
outras atividades correlatas à profissão. 

 
Fonoaudiólogo 
Emitir laudo fonoaudiólogo; emitir pareceres relacionados a comunicação oral e escrita, voz e audição; planejar, 
elaborar , implantar e executar programas de educação e saúde relacionados a prevenção da voz e audição; solicitar 
exames e avaliações complementares a quaisquer profissionais da área de saúde, que auxiliem no diagnóstico e na 
evolução do tratamento fonoaudiólogo ; realizar avaliação da linguagem individual para diagnóstico de 
comprometimento na linguagem ao nível de funções básicas; atendimento em grupo e individual para exercícios 
fonoaudiólogos específicos; orientação aos professores no trato com os escolares na sala de aula; atividades com 
crianças escolares e com distúrbios na comunicação oral; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior hierárquico. 

 
Terapeuta Ocupacional 
Executar métodos e técnicas terapêutico ocupacionais, objetivando promover o desempenho ocupacional satisfatório 
do paciente, restaurando, desenvolvendo e conservando sua funcionalidade em todas as áreas de ocupação; Realizar 
diagnósticos, intervenções e tratamentos de pacientes, utilizando os devidos procedimentos de terapia ocupacional; 
Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver e organizar programas de prevenção, 
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promoção de saúde e qualidade de vida; Participar de reuniões e visitas clínicas do seu setor de trabalho; Participar de 
Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas relacionadas a sua função; Elaborar e revisar protocolos e 
procedimentos operacionais padrão relacionados a sua área de atuação; Realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
Psicólogo 
Atua na área específica de saúde, procedendo ao exame de pessoas que apresentam problemas intra e interpessoais, 
de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando 
enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas e cada caso, afim de contribuir para a possibilidade 
de o indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária: atende à gestante, acompanhando a gravidez, parto e 
puerpério para integrar suas vivências emocionais e corporais; prepara pacientes para a entrada, permanência e alta 
hospitalar, inclusive pacientes terminais, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, 
para oferecer maior apoio, equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; acompanha programas de pesquisa, 
treinamento e política sobre saúde mental, elaborando, coordenando e supervisionando-os, para garantir a qualidade 
de tratamento em nível de macro e microssistemas; atua junto a equipes multiprofissionais identificando e 
compreendendo os fatores emocionais, para intervir na saúde geral do indivíduo em unidades básicas, ambulatórios, 
hospitais, adaptando os indivíduos a fim de propiciar a elaboração das questões concernentes à sua inserção social; 
participa de programas de atenção primária em centros e postos de saúde na comunidade organizando grupos 
específicos, para prevenir doenças ou agravamento de fatores emocionais que comprometem o bem estar 
psicológico; desempenha tarefas similares às do psicólogo, em geral (0-74.10), porém é especializado no estudo, 
prognóstico e diagnóstico de problemas na área de psicomotricidade e psicopedagogia, problemas emocionais, num 
grande espectro, procedendo a terapêuticas, através de técnicas psicológicas a cada caso, como atendimento 
psicoterapêutico individual, de casal, familiar ou em grupo, ludo terapia, arte terapia, psicomotricidade e outras, 
avaliando através de entrevistas e testes de dinâmica de grupo, a fim de contribuir para prevenção, tratamento e 
elaboração pelo indivíduo à sua inserção na sociedade. E demais atividades correlatas. 
 
Fisioterapeuta 
Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, utilizando metodologia e 
técnicas fisioterapêuticas com a finalidade de apresentar e detectar as alterações, considerando os diversos graus de 
normalidade para os de anormalidade; executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos 
superiores, relacionados à sua área de atuação. Promover atendimento individual a pacientes submetidos aos seus 
cuidados, compreendendo as seguintes atividades: realizar exames clínicos, fazer diagnósticos, prescrever 
tratamentos; cumprir e fazer cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor; realizar outras tarefas próprias da 
profissão, inclusive administrativas; realizar outras atividades correlatas com o exercício da profissão. Profissional 
deve estar capacitado à atuação generalista e visão crítica de saúde, interagindo com equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, conservando, desenvolvendo e restaurando a capacidade físico-funcional do indivíduo. A partir do 
diagnóstico fisioterapêutico, o profissional planeja e estabelece as etapas de ação e ou tratamento; seleciona, 
qualifica e quantifica os recursos físicos necessários a sua atuação em saúde. 

 
Cirurgião Dentista 
Executar rotinas técnicas de trabalho; fazer anamnese, exames clínicos, radiológicos; diagnósticos e prognósticos; 
tratamento preventivo de câncer bucal e semiologia; realizar cirurgia oral menor de média complexidade; prescrições 
de medicamentos; executar rotinas administrativas de apoio; controle de materiais odontológicos; controle de 
informações; orientação de pessoal auxiliar; conservação de bens e imóveis; executar ações educativas, preventivas e 
de promoção em saúde bucal; propor e participar de ações dentro de princípios de odontologia integral, visando à 
proteção e recuperação do indivíduo no seu contexto social; através de trabalho em equipes multidisciplinares; 
desenvolvimento de programas, padrões de técnicas de trabalho; vigilância sanitária e epidemiológica em 
odontologia, etc; contribuir para o desenvolvimento de atividades educativas e preventivas junto à comunidade, 
fortalecendo as ações que contribuem para a reversão do modelo assistencial centrado na doença; zelar pela 
segurança própria e de terceiros no seu ambiente de trabalho; zelar pela conservação, preservação e manutenção do 
patrimônio, equipamentos e materiais de consumo em seu local de trabalho; participar de auditorias e comissões 
técnicas de variados fins; expedir laudos e pareceres no que couber; executar quaisquer outras atividades correlatas. 

 
Contador 
Planejar o sistema de registros e operações às necessidades administrativas e às exigências legais; Supervisionar os 
trabalhos de contabilização de documentos; Inspecionar regularmente a escrituração dos livros fiscais; Controlar e 
participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, Organizar e dirigir os trabalhos contábeis da Prefeitura, 
supervisionando, planejando e orientando a sua execução para apurar o orçamento e as condições patrimoniais e 
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financeiras da instituição. . Supervisionar o trabalho de contabilização de documentos, orientando seu 
processamento; Acompanhar regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se não há erros;  
Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas conferindo resultados;  Fazer a apropriação de 
custos de bens e serviços, bem como supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e depreciação de veículos, 
máquinas do patrimônio municipal em geral; Elaborar, organizar e assinar balancetes, balanços, demonstrativos e 
relatórios de contas para apurar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira do município; Assessorar 
a administração municipal na resolução de problemas financeiros contábeis e administrativos, contribuindo para 
correta elaboração de política e instrumentos de ações nas referidas divisões; Executar outras atividades correlatas ao 
cargo e a critério do superior imediato. 

 
Fiscal Tributário 
A função do profissional é, tanto lidar com esclarecimentos ao público, quanto verificar a autenticidade de dados de 
pagamento de impostos de empresas, auxiliar na decisão de processos sobre pedidos de isenção de pagamento de 
tributos. Lavrar autos de infração e apreensões, além de termos de responsabilidade, intimação e documentos 
correlatos. Lançar, retificar, rever ou alterar o lançamento dos tributos; instruir o contribuinte sobre o cumprimento 
da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização 
externa; fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento 
dos tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais 
instituídos pela legislação específica, assim como realizar análise contábeis, econômicas e financeiras; verificar os 
registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; investigar a evasão ou a fraude no 
pagamento dos tributos. 

 
Analista de Planejamento 
Elaboração de estudos, cenários, análises, diagnósticos e proposições requeridas para o desenvolvimento das 
atividades, e ciclos integrantes do processo de planejamento, orçamento, monitoramento e avaliação das políticas 
públicas e gestão governamental. Apoio, assistência e orientação aos dirigentes, gestores e técnicos dos diversos 
órgãos e entidades da administração pública no domínio e utilização dos modelos, processos e ferramentas de 
planejamento, orçamento e monitoramento da gestão pública governamental. Elaboração de minutas e projetos de 
lei e de decretos relativos aos processos e instrumentos de planejamento, orçamento e gestão governamental e das 
políticas públicas. Atuar como facilitador e consultor interno na montagem e condução de seminários e reuniões 
estruturadas de trabalho. Orientar e apoiar à elaboração dos instrumentos de contratualização de resultados entre o 
Município e os órgãos e entidades da administração pública municipal. Acompanhar e apoiar os dirigentes dos órgãos 
e entidades da administração pública na definição de indicadores de resultado nos processos de planejamento e de 
orçamento e nos instrumentos de contratualização de resultados, bem como nas atividades de monitoramento e 
avaliação dos resultados da gestão. E demais atividades correlatas. 

 
Encarregado do Setor de Notas e Empenho 
Emissão e anulação de Notas de Empenho; Pagamento de fornecedores e retenções de impostos; Consultas no SIAFI; 
Confecção de relatórios no SIGA BRASIL; Realização de acertos contábeis; Realizar tramitação processual em sistema 
próprio; Realizar registro do pagamento de diárias em sistema próprio; Lançar no sistema Incluir Documento Hábil 
(INCDH) os dados referentes às notas fiscais emitidas pelos fornecedores; Elaborar e emitir Notas de Empenhos, 
observando a legislação e a autorização, bem como processar os respectivos reforços e anulações. 
 
Assistente Administrativo 
Executar serviços administrativos para atender rotinas pré-estabelecidas ou eventuais na unidade, organizar todos os 
serviços administrativos e atividades de competência da unidade; examinar expedientes submetidos à apreciação de 
seu Superior, executando as diligencias necessárias; prestar assistência técnicoadministrativo ao Superior, auxiliando-
o no exercício das atribuições que lhe são inerentes; auxiliar e executar tarefas, visando ao aprimoramento das 
atividades da unidade; redigir e digitar correspondência e documentação inerente à unidade para dar cumprimento à 
rotina administrativa; atendimento ao expediente normal da unidade, bem como, a organização e manutenção do 
arquivo, objetivando a manutenção da atualização do arquivo da unidade; executar tarefas correlatas determinadas 
pelo superior. 

 
Técnico em Enfermagem 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o 
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qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade 
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Dentre outras atividades pertinentes ao cargo. 

 
Auxiliar Administrativo 
Presta atendimento aos cidadãos, confere documentos e relatórios, realiza lançamentos em contas e relatórios, faz 
pesquisas, controla contratos, organiza arquivos, redige correspondências e expedientes de rotina, geralmente 
padronizados; examinar processos e papéis avulsos e dar informações sumárias; fazer e conferir cálculos aritméticos 
segundo critérios já definidos; escriturar livros e fichas e fazer síntese de assuntos; preencher guias, requisições, 
conhecimentos e outros impressos; selecionar, classificar e arquivar documentos; conferir serviços executados na 
unidade; Dentre outras atividades pertinentes ao cargo. 

 
Agente Comunitário de Saúde 
Atua com atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular 
em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o 
acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da 
cidadania, sob supervisão do gestor municipal. Atender as pessoas em comunidade; realizar visitas domiciliares; 
realizar o cadastro das famílias; realizar o acompanhamento das micro-áreas de risco; orientar a famílias e a 
comunidade para prevenção e controle de doenças; agendar as visitas da equipe do PSF; quando necessário; 
alimentar o sistema da atenção básica em saúde; agendar consultas; desempenhar tarefas afins. 

 
Monitor Escolar 
O monitor de apoio e transporte escolar é um profissional responsável por garantir a integridade física e moral de 
crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola. Dentro da escola, as atividades serão desenvolvidas no 
intervalo entre transportes e suas funções são as mesmas do inspetor de alunos. Acompanhar alunos desde o 
embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde 
o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos 
estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar os alunos quanto ao risco de 
acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do 
trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir e 
descer as escadas dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; 
verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia 
estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; executar tarefas afins. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros próprios municipais, 
serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos; Verificar a existência de material de limpeza e outros 
itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o 
caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Realizar eventualmente, serviços externos para atender as 
necessidades do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe, limpos e com boa aparência; Executar serviços de limpeza e/ou 
manutenção em geral, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e 
higiene; Preparar e servir café, chá, sucos, águas e lanches rápidos, para atender os funcionários e os visitantes da 
prefeitura; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

 
Pedreiro 
Organizar e preparar o local de trabalho, especificando e calculando os materiais a serem utilizados na obra; 
selecionar as ferramentas e os equipamentos; selecionar os equipamentos de segurança e usá-los adequadamente; 
construir as fundações: construir gabaritos para locação da obra, cavar local para as sapatas, providenciar as fôrmas 
para as fundações, preparar o concreto e aplicá-lo nas fundações; construir as estruturas de alvenaria: esquadrejar as 
alvenarias, preparar argamassa para assentamento, aprumar, nivelar e alinhar as alvenarias, assentar os tijolos, blocos 
e elementos vazados, concretar pilares, picaretes e lajes; aplicar revestimentos e contra pisos; executar trabalhos de 
alvenaria, reboque e acabamento; fazer assentamento de marcos de portas, janelas e cerâmicas; executar serviços de 
pedreiro em geral; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico. 
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Motorista 
Dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas ou cargas; Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos 
veículos e fazer-lhes pequenos reparos quando da sua utilização; Preencher fichas de controle; Comunicar seu 
superior hierárquico sobre qualquer necessidade de manutenção percebida nos veículos; Conduzir os veículos com 
segurança, respeitando as leis do trânsito; Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor; Realizar outras tarefas 
de acordo com as Atribuições próprias da respectiva função, inclusive administrativas e atividades correlatas 
determinadas pelo superior hierárquico. 

 
Auxiliar em Saúde Bucal 
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de proteção à saúde; Realizar atividade programadas e de atenção à demanda 
espontânea; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Organizar e executar atividades de 
higiene bucal; processar filme radiográfico; Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar e instrumentar os 
profissionais nas intervenções clínicas; Manipular materiais de uso odontológico; Registrar dados e participar da 
análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Dentre outras atividades correlatas. 

 
Servidor de Cemitério 
Cargo que se destina a executar tarefas de administração dos cemitérios municipais, promovendo a organização do 
seu espaço físico, controle de sepultamentos em livros e sistemas de computadores, abrir e fechar as instalações dos 
cemitérios, ter um efetivo trabalho, distribuindo tarefas ao feitor, coveiros, pedreiros, serventes e guardas, 
empregando-os na limpeza, conservação, guarda e demais serviços próprios do cemitério; atender às requisições das 
autoridades policiais, para as diligências necessárias a bem da justiça, como exumação para autópsia, exames, etc.; 
executar atividades correlatas à função. 

 


