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CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Administrador 
 
 

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de 
recursos humanos, de patrimônio, de materiais, de informações, de financeira, 
de tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar 
planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o 
desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa; assessorar nas 
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Advogado 
Prestar assistência jurídica às questões de Direito Administrativo, Trabalhista, 
Civil, Tributário e Constitucional, executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Advogado 
(SEMDS) 

 
 

Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos 
familiar, individuais e em grupo;  realização de visitas domiciliares às famílias 
acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; realização de 
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; trabalho em equipe 
interdisciplinar; orientação jurídico-social, executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Agente Administrativo 
 
 

Executar, sob orientação imediata, trabalhos administrativos de noções gerais, 
sem muita complexidade, compreendendo atendimento ao público, protocolo, 
arquivo, tramitação de documentos, escriturações e similare, executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Almoxarife 

Programar e coordenar as atividades de recebimento, de conferência, de 
controle, de guarda, de distribuição, de registro e de inventário de materiais 
permanentes e de consumo, para uso das unidades/órgãos da Instituição, 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Analista da Educação 
Básica (Advogado, 
Engenheiro Civil e 

Nutricionista) 

Exercer atividade profissional específica em nível superior de escolaridade nos 
setores pedagógico e administrativo no campo da educação, no órgão central 
da educação do município e nas unidades de ensino do município, executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Apontador 
 

Atuar em atividades relativas à área de serviços de controle e executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Arquiteto 
 

Elaborar projetos arquitetônicos, de acordo com o Plano Diretor de Obras do 
Município e executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 

Assistente Administrativo 
 
 
 

Exercer atividades de nível médio, nas áreas administrativa, financeira e 
contábil que exijam maior complexidade na sua execução e/ou na sua formação 
específica; realizar atendimento ao público nas repartições, atender ao cidadão, 
prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir, despachar expedientes; 
auxiliar as tramitações de processos nas repartições ou setor; organizar 
documentos; assessorar os órgãos colegiados; realizar outros serviços de apoio 
administrativo; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Assistente Educacional I 

Auxiliar na manutenção da disciplina escolar nas unidades de ensino; 
inspecionar as salas de aula em relação ao material, ao equipamento, à higiene; 
auxiliar na secretaria escolar, na Biblioteca e nas atividades em Unidades de 
Educação; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Assistente Social 
(SMS) 

Formular estratégias para elaboração, para planejamento, para execução e para 
avaliação de políticas públicas; acolher e prestar informações às famílias para 
os encaminhamentos adequados das demandas dos usuários dos serviços de 
saúde e das Unidades socioassistenciais do município; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Assistente Social 
(SEMDS) 

Formular estratégias para elaboração, para planejamento, para execução e para 
avaliação de políticas públicas; acolher e prestar informações às famílias para 
os encaminhamentos adequados das demandas dos usuários dos serviços 
socioassistenciais do município; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Assistente Técnico da 
Educação I - Auxiliar de 

Secretaria 

Exercer suas atividades em unidade escolar, participando do processo que 
envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação do plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de cuidador social  

Integrar as equipes de referência do SUAS, aquelas relacionadas às funções 
essenciais de apoio ao funcionamento operacional da gestão, das Unidades 
socioassistenciais e das instâncias de pactuação e deliberação do SUAS. 
Executar as atividades de limpeza , organização, cozinha  e outras compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Mecânico 
 

Executar trabalhos auxiliares de mecânica, incluindo os de caráter braçal 
necessários ao desempenho da função; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Oficinas 
Executar atividades de apoio aos profissionais de saúde de nível técnico médio 
e superior, especialmente em consultórios, em ambulatórios, em laboratórios, 
em farmácia, em hospital e em demais unidades de saúde; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Pedreiro 
Auxiliar o pedreiro nas atividades relacionadas com a construção civil e similar 
em todas as etapas, sob orientação do pedreiro e da chefia imediata; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Serviços da 
Educação Básica 

 

Executar atribuições de apoio operacional relacionados com limpeza, higiene, 
cozinha, portaria, pequenos reparos, mensageiro, arquivo, jardinagem, carga e 
descarga de materiais e outras atividades correlatas; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

 

Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e em instalações dos 
prédios públicos, realizar trabalhos na copa e na cozinha, recolhendo, lavando e 
guardando os utensílios; executar trabalhos de limpeza; efetuar carga e 
descarga de material e mercadorias, deslocando-os aos locais estabelecidos, 
utilizando-se de esforço físico para a remoção de objetos; efetuar os serviços de 
plantio, de poda, de coleta de mudas e de conservação de parques e de jardins; 
executar serviços de apoio operacional em geral; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Travessia 
 
 

Efetuar tarefas de atracação, desatracação, carga, descarga e manutenção de 
pequenas embarcações, como gaiolas, batelões, lanchas, balsas e outras, 
orientando-se pelas normas e práticas de navegação e valendo-se da própria 
experiência, para transportar pessoas e cargas; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Biólogo 
 

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, de biologia 
molecular, de biotecnologia, de biologia ambiental e de epidemiologia, bem 
como inventariar biodiversidade; organizar coleções biológicas; manejar 
recursos naturais; desenvolver atividades de educação ambiental; realizar 
diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de análises clínicas, 
citológicas, citogênicas e patológicas; assessorar nas atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Biomédico  
Atuar nas áreas de planejamento, hospitalar e ambulatorial, de acordo com a 
demanda do município e com a sua formação e habilitação profissional. 
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CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Borracheiro  
Exercer atividades na borracharia, reparando os diversos tipos de pneus e 
câmaras de ar utilizado em veículos de transportes, de forma restituir-lhes as 
condições de uso. 

Calceteiro 
 
 

Exercer funções operacionais em obras e em áreas de manutenção que exijam 
conhecimento, experiência e qualificação profissional para o seu exercício; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Cirurgião Dentista 
Prestar assistência odontológica em geral à clientela das unidades municipais 
de saúde, de educação e de ação social e outras, no tratamento e na prevenção 
dentária; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Condutor de 
Veículo Escolar 

 

Conduzir veículos escolar automotores leves ou pesados (de transportes de 
passageiros), obedecendo e observando as regras de segurança no trânsito e 
as legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no 
trato com as pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender às 
necessidades da administração pública; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 

Contador 
 
 

Registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; 
preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, 
órgãos competentes e contribuintes, bem como administrar o registro dos livros 
nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria 
e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; atender a 
solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. 
 

Contínuo 
 Serviços básicos administrativos e de comunicação; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Coveiro 

Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar 
sepulturas; zelar pela segurança do cemitério; executar outras tarefas correlatas 
de ofício ou sob a ordem da chefia imediata; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Cozinheiro 
Preparar os alimentos, observando os métodos de cozimento e os padrões de 
qualidade; auxiliar na organização e na supervisão dos serviços de cozinha; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Cuidador Social 

Cuidar de bebês, de crianças, de jovens, de adultos e de idosos, zelando pelo 
bem-estar, pela saúde, pela alimentação, pela higiene pessoal, pela educação, 
pela cultura, pela recreação e pelo lazer da pessoa assistida; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Educador Físico 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; 
incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 
sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física 
regular, do esporte e do lazer e das práticas corporais; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Educador Social 

Desenvolver atividades socioeducativas, de convivência e de socialização 
visando à atenção, à defesa e à garantia de direitos e proteção aos indivíduos e 
às famílias em situações de vulnerabilidade e/ou em risco social e pessoal, que 
contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Eletricista Exercer funções operacionais em obras e em áreas de manutenção que exijam 
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 conhecimento, experiência e qualificação profissional para o seu exercício; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Enfermeiro 

 

Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao 
doente; controlar a estocagem de medicamentos, de vacinas e executar ações 
de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar diagnóstico, 
tratamento pré e pós-operatório; realizar consultas; proceder a prescrições de 
assistência e de cuidados diretos aos pacientes graves com a vida em risco; 
prestar cuidados e assistência a gestantes puérpera e ao recém-nascido; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Engenheiro Agrônomo 
 
 

Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de 
recursos naturais renováveis e ambientais; fiscalizar essas atividades, promover 
a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades 
agrossilvipecuárias e elaborar documentação técnica e científica; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Engenheiro Ambiental 
 
 
 

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) no município; implementar ações de controle de 
emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos de remediação; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Engenheiro Civil 
 

Executar serviços de engenharia de responsabilidade da Prefeitura, de acordo 
com o Plano Diretor do Município, bem como projetos e programas firmados por 
meio de contratos e/ou de convênios com instituições governamentais e não 
governamentais; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Especialista em 
Educação Básica I 

Supervisor Pedagógico 

Exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático como elemento 
articulador no planejamento, no acompanhamento, no controle e na avaliação 
das atividades pedagógicas, conforme o plano de desenvolvimento pedagógico 
e institucional da unidade escolar; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Farmacêutico/ Bioquímico 

 

Supervisionar e acompanhar a execução de exames diversos, bem como emitir 
resultados de exames diversos, conforme normas estabelecidas e técnicas 
específicas de análises clínicas; acompanhar e colaborar no trabalho de rotina 
do laboratório de análises clínicas, zelando pelo seu adequado funcionamento; 
atuar na assistência farmacêutica da rede municipal de saúde; atuar em 
conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente 
aos princípios éticos, às leis e aos atos normativos do Conselho Profissional; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Fiscal Ambiental em 
Saúde 

Serviços de fiscalização na área sanitária e de meio ambiente, em observância 
às disposições legais que regem a matéria; inspecionar/fiscalizar 
estabelecimentos comerciais, feiras livres e de alimentação pública em geral, 
verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na 
legislação em vigor; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
 

Fiscal de Obras e 
Posturas 

 
 

Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, dos regulamentos e das normas 
que regem a execução de obras públicas e particulares, bem como as posturas 
municipais e o trânsito urbano; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
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Fiscal de Transporte 
Escolar 

 

Fiscalizar a utilização do veículo de transporte coletivo por parte dos 
beneficiários; fiscalizar a prestação do serviço, registrar ocorrências e 
irregularidades; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Fiscal de Tributos 

Orientar e esclarecer os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações 
legais referentes ao pagamento de tributos, empregando os instrumentos ao 
seu alcance para evitar a sonegação; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Fiscal de Meio Ambiente 
Atuar nas áreas de defesa florestal, de fiscalização ambiental em geral; 
inspecionar pescas; proteger as áreas ambientais para evitar a degradação; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Fisioterapeuta 

 

Aplicar métodos e técnicas fisioterapêuticas; elaborar os diagnósticos, planejar 
e executar os tratamentos fisioterápicos no local em que for determinado, 
utilizando-se de meios físicos especiais, para obter o máximo de recuperação 
funcional dos órgãos e dos tecidos afetados; eleger e quantificar as 
intervenções e as condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as 
disfunções nos campos da fisioterapia em toda a sua extensão e complexidade, 
assistindo a clientela do sistema municipal de saúde, de educação e de 
assistência social; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Fonoaudiólogo 

Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram 
ações de prevenção de deficiências e das necessidades em termos de 
reabilitação; realizar atendimentos, executar programas e projetos de saúde, 
executar todas as tarefas correlatas a sua profissão na rede municipal. 
 

Gari 
Limpar ruas e logradouros, varrendo, coletando lixo e retirando detritos 
acumulados nas sarjetas; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

Guarda Municipal 

Promover a segurança dos bens municipais, bem como dos seus munícipes, 
obedecidas às disposições da legislação vigente. (Vide disposições da Lei 
Municipal 2.981/2015). 
 

Mecânico 
 

 Atuar em atividades relativas à área de montagem, de desmontagem, de reparo 
e de manutenção de veículos; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Médico Especialista: 

Pediatra, Ginecologista/ 
Obstetra, Anestesista, 
Neurologista, Psiquiatra, 
Ortopedista, Médico do 

Trabalho 

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção 
permanente aos princípios éticos, às leis e aos atos normativos do Conselho de 
Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede pública municipal, 
visando à realização de diagnósticos e ao tratamento de enfermidades diversas; 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidade; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Médico Generalista 

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção 
permanente aos princípios éticos, às leis e aos atos normativos do Conselho de 
Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede pública municipal, 
visando à realização de diagnósticos e ao tratamento de enfermidades diversas; 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidade; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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compatíveis com a natureza do cargo. 

Médico PSF 

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, observando os 
princípios e as diretrizes nacionais do Sistema Único de Saúde, compondo 
equipe multidisciplinar das estratégias de saúde da família, executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Motorista 
 

Conduzir veículos automotores leves ou pesados (de transportes de 
passageiros e de cargas), obedecendo e observando as regras de segurança 
no trânsito e as legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando boa 
educação no trato com as pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para 
atender às necessidades da administração pública; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Nutricionista 
Exercer atribuições inerentes à sua formação profissional voltadas para a área 
da saúde; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Operador de Escavadeira 

Operar escavadeira e outros veículos que exijam maior complexidade na sua 
operação; realizar manutenção e conservação de vias públicas; preparar solos 
para pavimentação, para calçamento, dentre outros; orientar a manutenção e a 
conservação das máquinas; executar as atividades de acordo com o manual 
técnico do equipamento; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Operador de máquina 
pesada 

 
 

Operar retroescavadeira, patrol, máquina motoniveladora e outros veículos que 
exijam maior complexidade na sua operação; realizar manutenção e 
conservação de vias públicas; preparar solos para pavimentação, para 
calçamento, dentre outros; orientar a manutenção e a conservação das 
máquinas; executar as atividades de acordo com o manual técnico do 
equipamento; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Operador de trator 
agrícola 

Executar as tarefas relacionadas à operação de trator agrícola para o preparo 
de terrenos agrícolas e plantio (arar e gradear); operar trator de coleta de 
resíduos e similares; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Pedagogo 

Atuar em equipe operativa na proteção social básica ou especial em serviços, 
em programas, em projetos, em benefícios, em assessoramento e em defesa e 
garantia de direitos socioassistenciais e em equipe de gestão e de vigilância 
socioassistencial; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Pedreiro 
 
 

Exercer funções operacionais que exijam conhecimento e qualificação para o 
seu exercício, especialmente em obras; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 

Piloto de embarcação 
 
 

Conduzir embarcação, manejando as mesmas seguindo rota pré-determinadas, 
para transportar passageiros, cargas e outros serviços semelhantes, orientando-
se pelas normas e práticas de navegação. 
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Pintor 
Exercer funções operacionais que exijam conhecimento e qualificação para o 
seu exercício, especialmente em obras; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Professor de Educação 
Básica – PEB III / Anos 

Iniciais do Ensino 
Fundamental  

Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica; promover o 
processo de ensino/aprendizagem; planejar aulas e desenvolver, coletivamente, 
atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do rendimento 
escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a 
participação dos pais e dos responsáveis pelos alunos no processo de 
avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou de 
aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a 
comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; 
escriturar livros de classes e boletins; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Professor de Educação 
Básica – PEB III / Ensino 

Infantil  

Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica; promover o 
processo de ensino/aprendizagem; planejar aulas e desenvolver, coletivamente, 
atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do rendimento 
escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a 
participação dos pais e dos responsáveis pelos alunos no processo de 
avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou de 
aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a 
comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; 
escriturar livros de classes e boletins; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
 

Professor P III 
 

 (Ciências, Educação 
Física, História, 

Geografia, Matemática, 
Português) 

Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica; promover o 
processo de ensino/aprendizagem; planejar aulas e desenvolver, coletivamente, 
atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do rendimento 
escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a 
participação dos pais e dos responsáveis pelos alunos no processo de 
avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou de 
aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a 
comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; 
escriturar livros de classes e boletins; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
 

Psicólogo 

Exercer atividades próprias da sua formação profissional; aplicar conhecimentos 
no campo da psicologia para o planejamento e para a execução de atividades 
no âmbito da educação, da saúde, do trabalho e das comunidades com o 
objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e à integridade do 
ser humano; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Secretário Executivo dos 
Conselhos Municipais da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

Atuar nas instâncias dos conselhos municipais da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Soldador 
 
 

Exercer funções operacionais que exijam conhecimento e qualificação para o 
seu exercício, especialmente em obras; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 

Técnico agrícola Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, à organização, à 
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assistência técnica, ao controle e à fiscalização dos trabalhos agropecuários; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Técnico em Higiene 
Dental 

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, em clínicas, em 
laboratórios de prótese das unidades de saúde do município; prevenir doença 
bucal, participando de programas de promoção à saúde, de projetos educativos 
e de orientação de saúde bucal; confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas; executar procedimentos odontológicos sob 
supervisão do cirurgião dentista; administrar pessoal e recursos financeiros e 
materiais; mobilizar capacidades de comunicação em palestras, em orientações 
e em discussões técnicas; exercer atividades, conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Técnico em Laboratório 

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames por meio da 
manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o 
diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Contabilidade 

Elaborar demonstrativos contábeis; executar tarefas de registros contábeis e 
fiscais; apoiar o contador e o controlador geral nas atividades de levantamentos, 
registros e relatórios contábeis; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
 

Técnico em Enfermagem 

Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos 
usuários do hospital e dos ambulatórios; auxiliar nas atividades de 
planejamento, de ensino e de pesquisa nela desenvolvidos; trabalhar em 
consonância com as normas e os procedimentos de biossegurança; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Enfermagem 
I (Habilitado em 

Instrumentação Cirúrgica) 

Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos 
usuários do hospital e dos ambulatórios; auxiliar nas atividades de 
procedimentos cirúrgicos e correlatos; trabalhar em consonância com as 
normas e procedimentos de biossegurança; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Técnico em Farmácia 

Atuar nos processos de dispensação, distribuição e unitarização de doses de 
medicamentos, bem como, no controle de estoque de medicamentos e material 
médico-hospitalar; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Técnico em Informática 

Executar serviços de programação de computadores e de processamento de 
dados, bem como fornecer suporte técnico e orientar os usuários para utilização 
dos softwares e hardwares; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

Técnico em Radiologia I 

Executar exames radiológicos, sob supervisão médica, por meio da operação 
de equipamentos de raios; executar atividades de apoio em consultórios, em 
hospital e em demais unidades de saúde para realização de procedimentos em 
imobilização e/ou em contenção de membros, organização e preparação de 
material, agendar, receber e orientar pacientes quanto aos procedimentos que 
serão realizados conforme prescrição médica; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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Técnico em Segurança 
Trabalho 

Realizar atividades de prevenção e de controle de saúde ocupacional nas 
unidades de saúde do município; orientar e coordenar o sistema de segurança 
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, bem como analisando 
esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Tecnólogo em Gestão 
Ambiental 

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) no município; implementar ações de controle, de 
emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos de remediação; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Terapeuta Ocupacional 

Realizar intervenções e tratamento de pacientes e de clientes, utilizando 
procedimentos específicos de terapia ocupacional; avaliar funções e atividades; 
analisar condições dos pacientes e dos clientes; realizar diagnósticos; atuar na 
orientação de pacientes, de clientes, de familiares, de cuidadores e de 
responsáveis; desenvolver, ainda, programas de prevenção, promoção de 
saúde e de qualidade de vida; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

CARGO ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Topógrafo 
 

Executar serviços de topografia em geral; digitar e executar levantamentos 
topográficos e hidrográficos; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Turismólogo 
Planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições e 
estabelecimentos ligados ao turismo; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Vaqueiro 

 Realizar práticas relacionadas ao trato, ao manejo e à condução de espécies 
animais do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino e ovino; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Veterinário 

Atuar em conformidade com as atribuições específicas de sua área, em atenção 
permanente aos princípios éticos, às leis e aos atos normativos do Conselho de 
Medicina Veterinária; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Vigia 
 

Exercer a vigilância de edifícios e de logradouros públicos municipais, para 
evitar invasões, roubos e outras anormalidades; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
São Francisco, 15 de maio de 2015.  

Retificado em 11/06/2015 e 30/7/2015. 
 

 
Luiz Rocha Neto 
Prefeito Municipal 

 


