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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

FUNDAMENTAL COMPLETO 
Agente Comunitário de Saúde –Região 
I - Zona Leste* 
Locais: Areião, CDHU, Est. Velha de 
Itapira, Horto de Vergel, Jd Europa, Jd 
Sberghen I e  II, Jd. Conquista, Jd. Do 
Lago, Jd. Elite, Jd. Quartieri, Jd.Ipê, Linda 
Chaib, Mirante (da Igreja sentido Vila 
Dias), Mogi Mirim II, Pq Laranjeiras, 
Santa Úrsula e Monica, SEHAC  e Vila 
Dias. 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas 
integram as equipes do PACS e PSF, realiza atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde 
nos domicílios e coletividade, em conformidade com as diretrizes do 
SUS, e estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção 
social e de proteção da cidadania e prestar serviços em eventos 
especiais. 

 

Agente Comunitário de Saúde –Região 
II - Zona Norte* 
Guaçú – Mirim, Inocoop, Jd Bicentenário, 
Jd Copacabana, Jd Esperança, Jd 
Flamboyant , Jd Helena , Jd Longato , Jd 
Murayama, Jd Nazaré, Jd Scomparim, 
Primavera, Jd Silvania, Jd. Anselmo Lopes, 
Jd. Carlos Gomes, Jd. Paulista, Novacoop, 
Planalto Mirim, Pq Estado II, Pq Imprensa 
(da quadra esportiva sentido rodovia), 

São Marcelo, Sta Clara, Sta Luzia, Tucura. 

Agente Comunitário de Saúde –Região 
III - Zona Centro Oeste e Sul* 
Aterrado, B. Saúde, Bairro Saúde, Bela 
Vista, Centro, Jd 31 Março, Jd Brasília, Jd 
Califórnia, Jd Florida, Jd Guarnieri, Jd 
Mello, Jd Panorama, Jd Patrícia, Jd 
Primavera I , Jd Regina, Jd Santana I, II e 
III, Jd Tropical I e II, Jd. Getulio Vargas, 
Loteamento São Jose, Maria Antonieta, N. 
Senhora Aparecida, Nossa Sr Graças, Nova 
Santa cruz, Maria Bonatti Bordignon, Parte 
do Centro, Pq Imprensa (da quadra 
esportiva sentido centro), Parte Jd 
Cintra, Mirante (da Igreja sentido ao  
Centro), Pq Industrial, Pq Real I e II, 
Santa Cruz, Santa Helena, V. Aurea, V. 
Bianchi, V. Oceania, V. Pichatelli, Vila Nova 
Mogi , Vila São João, Vila São Jose. 

Agente Comunitário de Saúde –Região 
IV* 
Sol Nascente, Chácara São Francisco, 
Usina Esmeralda, Brumado, Cavenaghi, Jd 
Soares, Jd Mandaio, Jd Goraib, Jd Planalto, 
Residencial Floresta, Parque da Empresa. 

Ajudante Geral 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, no 
serviço de limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários, 
cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, limpando 
móveis, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes, 
executar a higienização em salas, móveis, objetos e outros equipamentos, 
coletar e acondicionar o lixo, bem como, executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

Ajudante de Mecânico 
Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
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instruções superiores e programações previamente estabelecidas, em 
tarefas simples de caráter específico e habilidades elementares, carregar 
e descarregar veículos de transportes de carga. 

Borracheiro 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, na 
desmontagem, montagem e recolocação de pneus em veículos, reparam 
de pneus e câmeras examinando partes internas e externas, identificar e 
retirar corpos estranhos nas bandas de rodagem, bem como, executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade e ambiente organizacional.  

Eletricista 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, montar 
e fazer a manutenção de instalações elétricas e de aparelhos e 
equipamentos elétricos para assegurar condições de funcionamento 
regular e permanente à aparelhagem elétrica das instalações, aparelhos e 
equipamentos da municipalidade. Executar trabalhos de manutenção 
elétrica em veículos ou em máquinas pesadas, executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

Encanador 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, montar, 
instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou não 
metálico, soldando ou furando, utilizando-se de instrumentos apropriados, 
para possibilitar a condução de ar, água, vapor e outros fluidos, bem 
como a implantação, executar serviços de instalação, reparos e 
manutenção de rede de água e esgotos, calhas e condutores de águas 
pluviais nos próprios públicos, de acordo com determinação de seu 
superior, executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Jardineiro 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 

operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, em 
serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos, 
irrigar e preparar a terra, podar plantas, arbustos e árvores, plantares 
mudas, formar canteiros, bem como, executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional.  

Lavador de veículo 

Lava, enxuga, engraxa e encera os veículos, máquinas e equipamentos 

agrícolas da frota municipal. Manobra os veículos, bem como sua 
locomoção até seu setor de origem. Lubrifica os veículos leves, pesados e 
máquinas. Abastece os veículos e ou máquinas [tanque de combustível]. 
Lava peças e veículos com produtos químicos. Executa aspiração dos 
veículos. Vistoria os veículos e ou máquinas antes de iniciar a lavagem 
completa. 

Merendeira 

Participar de projetos institucionais relativos a seu ambiente de trabalho. 
Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, em 
serviços semelhantes ao desenvolvido pela função de cozinheiro, 

principalmente, na distribuição dos alimentos preparados, bem como, 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 

Motorista 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços principalmente no 
carregamento de carga de pequeno porte, conforme instruções superiores 
e programações previamente estabelecidas, conduzir veículos 
automotores, para o transporte de passageiro e de cargas, zelar pela 
manutenção, limpeza, assepsia e conservação dos mesmos, executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade e ambiente organizacional. 

Pedreiro 
Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
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instruções superiores e programações previamente estabelecidas, 
executar, sob supervisão direta, trabalhos de alvenaria, concreto e outros 
materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, 
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, muros, paredes 
e outras obras, executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Servente 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, no 
serviço de limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários, 
cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, limpando 
móveis, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes, 
executar a higienização em salas, móveis, objetos e outros equipamentos, 
coletar e acondicionar o lixo, bem como, executar outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

Servente de Pedreiro 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, no 
auxílio em serviços de manutenção, conservação e recuperação do 
patrimônio, atendendo as necessidades do pedreiro, bem como, executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à 
sua especialidade e ambiente organizacional. 

Soldador 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, 
executar serviços de soldagem, corte, aquecimento e chanframento em 
peças e partes de veículos, equipamentos e instalações, pelos processos 
de solda elétrica e ou oxigênio, executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional.  

Tratador de Animais 

Executar tarefas de natureza simples e essencialmente 
operacional/manual, ajudando na prestação de serviços, conforme 
instruções superiores e programações previamente estabelecidas, tratar 
animais ministrando alimentação e forragem, limpar e conservar 
comedouros e dependências de guarda dos animais sob orientação 
técnica, acompanhar e comunicar alterações físicas ou de comportamento 
dos animais aos técnicos responsáveis quando necessário, zelar pela 
limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e dependências, 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.  

 

 

ENSINO MÉDIO 

Agente de Saúde 

Atua na realização de serviços referentes à administração e 
desenvolvimento de atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e 
coletividade, em conformidade com as diretrizes do SUS, e estende o 
acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de 
proteção da cidadania, zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e 
conservação de equipamentos, executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade associada à sua especialidade e 
ambiente organizacional.  

Auxiliar Administrativo 

Realiza serviços auxiliares nas áreas administrativas, atendimento a 

público, contábil, nas diversas unidades da Prefeitura, atendendo, 
arquivando, datilografando, digitando, conferindo dados, efetuando 
cálculos, efetuando lançamentos de dados, protocolando, prestando 
serviços em eventos especiais ajudando na prestação de serviços, 
conforme instruções superiores e programações previamente 
estabelecidas, executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associada à sua especialidade e ambiente organizacional.   

Cadastrador 
Atua na realização de serviços referentes à administração e 
desenvolvimento de serviços de cadastro, conforme instruções superiores 
e programações previamente estabelecidas, executa outras tarefas de 



            P R E F E I T U R A M U N I C I PAL  D E  M O G I  M I R I M  
                  Estado de São Paulo – Brasil 

 
                  Rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Fones: (19) 3814-1000 

 

 
 

mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua especialidade 
e ambiente organizacional. 

Educador Social 

- Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS; 
- Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território; 
- Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados 
- Participação das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe do CREAS. 

Fiscal de Obras 

Fiscalização de Obras Particulares, verificando se possuem projeto 
aprovado pelo Município, bem como se atendem as normas edilícias, 
vistorias através de procedimentos administrativos para expedição de 
Habite-se, certidões em geral, aprovações e cancelamento de projeto, 
alvarás de reforma, pedidos de numeração e tudo que abrange a 
Municipalidade com relação a obras particulares. Acompanhamento de 
obras particulares do início ao término através de fichas de vista 
notificações, embargos, multas, interdições, acompanhamento e 
fiscalização de loteamentos particulares, auxilio ao cadastro técnico 
imobiliário para cadastramento de imóveis, entregas de carnês e isenções 
e comunicados em geral, auxilio a topografia na entrega de comunicados 
de alinhamento de muro. Fiscalização e controle do uso e ocupação do 
solo, e tudo que se enquadra para o cumprimento das Leis Municipais. 
Vistoria para abertura, fechamento, cancelamento de empresas através 
de procedimentos administrativos, vistoria anual através de fichas de 
vistoria de todos os estabelecimentos do Município. 
Expedição de todos os alvarás de funcionamento, vistorias e diligências 
em conjunto com a polia militar e guarda municipal para verificar horários 
e condições de funcionamento de bares, lanchonetes e similares, bem 
como interdições, cassações e multas. 
Autorização e fiscalização de eventos tais como shows, circo, parques, 
feiras e festas particulares. Vistoria com relação a veículos de 
propaganda. 

Fiscal de Posturas 

Efetua a fiscalização do cumprimento das disposições do Código de 
Posturas e demais Leis Municipais, em atendimento às demandas 
populares tácitas e explícitas. Exerce atividades em nível administrativo 
de planejamento, supervisão, controle e execução desta fiscalização 
regulando a ploração do domínio útil do solo urbano, de logradouros e 
passeios públicos bem como o fechamento dos referidos terrenos quando 
se fizer necessário na forma de orientação, notificando, autuando e 
impondo sanções administrativas. 

Fiscal de Tributos 

Atua na área pertinente ao exercício do poder de polícia administrativa 
tributária, promovendo levantamentos e notificações para regularizações 
de estabelecimento tanto comerciais, quanto industriais e de prestações 
de serviços, além de comércio ambulante no Município.  
Promover fiscalização das publicidades veiculadas dentro dos limites 
municipais propondo o lançamento de oficio das devidas taxas de licença 
quando clandestinas ao conhecimento da municipalidade. 
Promover notificações dos tributos municipais, constituindo os respectivos 
créditos a favor da Fazenda Publica Municipal. 
Propor ao Cadastro Mobiliário o cancelamento de oficio das firmas que 
encerrem suas atividades sem se comunicarem á municipalidade. 
Fiscalizar eventos no controle do comércio ambulante nas áreas 
permitidas pela legislação municipal. 

Recepcionista 

Atuar na realização de serviços referentes à administração e 
desenvolvimento de atender aos usuários com presteza, por telefone ou 
pessoalmente, ouvindo, orientando-o e encaminhando-o ao atendimento, 
por tipo de solicitação ,realiza agendamento, arquivamentos, digitação, 
conferência de dados e materiais, executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 
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ESCOLARIDADE SUPERIOR 

Contador 

Executar operações contábeis, tais como: correção de escrituração, 
conciliações, exame de fluxo de caixa e organização de relatórios.  
Elaborar plano, programa de natureza contábil, balanços e balancetes 

contábeis.  Planejar e conduzir plano e programa de análise sobre o 
funcionamento correto dos controles financeiros e contábeis, transações, 
normas, rotinas e procedimento no sentido de salvaguardar os interesses, 
bens e recursos da Prefeitura Municipal. Corrigir a escrituração dos livros 
contábeis, atentando para a transcrição correta dos dados contidos nos 
documentos originais, utilizando sistema manual e mecanizada, a fim de 
cumprir as exigências legais. Elaborar balancetes, balanços e outras 
demonstrações contábeis, aplicar técnica apropriada, apresentar resultado 
parcial e total da situação patrimonial da Prefeitura. 
Efetuar conciliação de contas, detectar erros para assegurar a correção da 
operação contábil. 
Examinar o fluxo de caixa durante o exercício considerado, verificar 
documentos quanto à correção dos lançamentos. Organizar relatório 
contábil referente á situação global do órgão, transcrever dados 
estatísticos.  Orientar, supervisionar e efetuar cálculo de reavaliação do 
ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações, 
baseando-se por índices adequados a cada caso. Coordenar e participar 
da elaboração de programa contábil, calculando e especificando receitas e 
custos durante o período considerado. Assessorar os órgãos em assuntos 
de sua competência. Emitir parecer sobre assunto de sua especialidade. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

Dentista 

Efetua exames, emite diagnóstico e trata afecções da boca, dentes e 
regiões máxilo-facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para 
promover e recuperar a saúde bucal e geral. Realizar exames gerais, 
diagnósticos e tratamento odontológicos, bem como extrações e 
pequenas cirurgias, utilizar técnicas para recuperação, manutenção e 
promoção da saúde bucal e geral, realizando ações previstas na 
programação do serviço, orientar a clientela da unidade de atendimento, 
individualmente ou em grupo, em assunto de Odontologia Preventiva e 
Sanitária, Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade 

Fisioterapeuta 

Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas 
de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, 
cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, 
fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para 
obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, 
realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de 
verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas 
de esforço de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de 
capacidade funcional dos órgãos afetados, Planejar e executar 
tratamentos de afecções reumáticas, osteorartroses, sequelas de 
acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de 
traumatismos raqui-medulares, de paralisias cerebrais, motoras, 
neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de 
meios físicos especiais para reduzir ao mínimo as consequências dessas 
doenças. Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 
com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos 
mesmos. Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, 
afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando e 
treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover 
correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a 
circulação sanguínea. Ensinar exercícios físicos de preparação e 
condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e orientando a 
parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação no 
puerpério. Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes 
portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para 
promover a descarga ou liberação da agressividade estimular a 
sociabilidade. Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de 
fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas para possibilitar a 
execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais 
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simples. Controlar o registro de dados, observando as anotações das 
aplicações e tratamentos realizados para elaboração de boletins 
estatísticos.  Atuar na realização de serviço técnico administrativo e de 
planejamento, atendimento e orientação – educação em saúde ao cliente 
interno e externo na área da saúde. Seguir diretrizes do SUS e código de 
ética profissional. 

Planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de 
fisioterapia, bem como assessorar autoridades em assuntos de 
fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres. Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

Fonoaudiólogo 

Desenvolve trabalho de prevenção e correção na área de comunicação 
escrita e oral, voz e audição. Participa de equipes de diagnóstico e realiza 
terapia fonoaudiológica. Ensina exercícios corretivos à pacientes. Promove 
a reintegração dos pacientes à família e outros grupos familiares. Elabora 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e 
entrevistas. Participa de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal. Participa de grupos de trabalho para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas afetos ao município. Atende ao público. 
Atua na realização de serviço técnico administrativo e de planejamento, 
atendimento e orientação – educação em saúde ao cliente interno e 
externo na área da saúde. Seguir diretrizes do SUS e código de ética 
profissional. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de 
equipamentos. Executa quaisquer outras atividades correlatas.  

Médico Angiologista 

Realiza consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamentos, 
realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, 
proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Utilizam meio 
eletrônico e manual para registros dos dados. Seguir diretrizes do SUS e 
código de ética profissional.  Realizar exames clínicos, diagnósticos e 
tratamento médico, bem como intervenções de pequenas cirurgias, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa. Desenvolver 
atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a 
comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
em saúde. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de 
equipamentos. Executar tarefas afins especifica da sua área.  
 

 

Médico Cardiologista 

Médico Cirurgião Geral 

Médico Clínico Geral 

Médico Dermatologista  

Médico Endocrinologista 

Médico Gastroenterologista 

Médico Geriatra 

Médico Gineco - obstetra 

Médico Infectologista 

Médico Mastologista 

Médico Neurologista 

Médico Neonatologista  

Médico Neuropediatra  

Médico Oftalmologista 

Médico Otorrinolaringologista 

Médico Pediatra 

Médico Psiquiatra 

Médico Radiologista 

Médico Reumatologista 

Médico Ultrassonografista 

Médico Urologista 

Médico do Trabalho  

Nutricionista 

Aquisição de gêneros alimentícios diversos e produtos hortifrutigranjeiros. 
Executa assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial prescrevendo, 
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para 
enfermos. Participa em inspeções sanitárias relativas a alimentos. Orienta 
e supervisiona o preparo, distribuição e armazenamento das refeições. 
Programa e desenvolve o treinamento com servidores. Inspeciona a 
despensa da cozinha e todo o material utilizado na preparação de 
refeições. Acompanhar e zelar pela higienização de utensílios, 
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equipamentos e áreas físicas. Atua na realização de serviços técnicos 
administrativos e de planejamento, atendimento e orientação – educação 
em saúde ao cliente interno e externo na área da saúde. Seguir diretrizes 
do SUS e código de ética profissional. Supervisionar, controlar contratos 
terceirizados de programas alimentares, quando houver e alterar a grafia 
por “assistência dietoterápica hospitalar/ambulatorial e /ou educacional” 

para enfermos e ou educandos. Executa quaisquer outras atividades 
correlatas. 

Professor Educação Básica Área Específica 
Ciências 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 
ainda conceitos de cidadania 
Área de atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental Regular ou 
Jovens e Adultos: Ministra aulas das disciplinas especificas. 

Professor Educação Básica Área Específica 
Educação Física 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 
ainda conceitos de cidadania 
Área de atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental Regular ou 
Jovens e Adultos: Ministra aulas das disciplinas especificas. 

Professor Educação Básica Área Específica 
Geografia 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 

conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 
ainda conceitos de cidadania 
Área de atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental Regular ou 
Jovens e Adultos: Ministra aulas das disciplinas especificas. 

Professor Educação Básica Área Específica 
Matemática 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 
ainda conceitos de cidadania 
Área de atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental Regular ou 
Jovens e Adultos: Ministra aulas das disciplinas especificas. 

Professor Educação Básica Área Específica 
Artes Plásticas 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 
ainda conceitos de cidadania 
Área de atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental Regular ou 
Jovens e Adultos: Ministra aulas das disciplinas especificas. 

Professor de Educação Básica Especial-DM 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 
ainda conceitos de cidadania 
Promove a educação de crianças portadoras de necessidades educativas 
especiais, aplicando técnicas especiais e adaptando métodos regulares de 
ensino estimando a integração e a inclusão social, além da realização 
profissional em ocupações compatíveis com suas possibilidades e 
aptidões. 
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Professor de Educação Básica Especial- DV 

Ministra aulas das matérias que compõem os conteúdos de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências, no ensino infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, transmitindo os 
conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades visando 
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí- 
los sobre os princípios básicos da conduta científica social, enfocando 

ainda conceitos de cidadania 
Promove a educação de crianças portadoras de necessidades educativas 
especiais, aplicando técnicas especiais e adaptando métodos regulares de 
ensino estimando a integração e a inclusão social, além da realização 
profissional em ocupações compatíveis com suas possibilidades e 
aptidões. 

Terapeuta Ocupacional 

Atua na realização de serviços técnicos administrativos e de 
planejamento, atendimento e orientação – educação em saúde ao cliente 
interno e externo. Seguir diretrizes do SUS e código de ética profissional. 
Realiza avaliação diagnóstica utilizando-se de atividades técnicas 
apropriadas. Trata de problemas que interferem na atuação funcional de 
pessoas debilitadas por doenças físicas ou mentais, desordens 
emocionais, desabilidades congênitas ou de desenvolvimento e 
envelhecimento.Ensina exercícios corretivos à pacientes. Promove a 
reintegração dos pacientes à família e outros grupos familiares. Elabora 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e 
entrevistas. Participa de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal. Atendo ao público. Dirige ou participa de pesquisas em sua área 
de atuação. Executa quaisquer outras atividades correlatas. 

Veterinário 

Atua na realização de serviços técnicos administrativos e de 
planejamento, atendimento e orientação – educação em saúde ao cliente 
interno e externo. Seguir diretrizes do SUS e código de ética profissional. 
Organiza e executa ações e programas de prevenção e eliminação de 
Zoonoses urbanas e rurais, realizando estudos e pesquisas, aplicando 
conhecimentos, realizando exames clínicos e laboratoriais, diagnóstico e 
tratamento de animais, fazendo relatório, procedendo á vigilância 
epidemiológica de zoonoses e empregando outros métodos. 
Proceder á vigilância epidemiológica das zoonoses, efetuando controle, 
levantamentos de dados, avaliação, programação, execução, supervisão e 
pesquisa. Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, 
manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem 

animal, bem como de sua qualidade, determinando visita "in loco". 
Realizar ações que visem prevenir ou eliminar as zoonoses urbanas, bem 
como as ações de controlar e eliminar portadores, reservatório e vetores. 
Executar tarefas afins. 

 

 


