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AGENTE DE TRIBUTOS 
Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; 
controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam 
decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; 
atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração 
tributária. Trabalham em secretarias de fazenda dos estados e municípios. Atuam de forma individual e, 
eventualmente, em equipe, sob supervisão permanente, em ambiente fechado, a céu aberto ou em 
veículos, em horários diurno, noturno e irregulares. Podem permanecer em posições desconfortáveis por 
longos períodos, estar expostos a materiais tóxicos, radiação e ruído intenso, bem como a insalubridade, 
periculosidade e risco de perder a vida, ocasionalmente. Tais condições podem conduzi-los à estresse. 
Para o cargo, requer-se escolaridade de nível médio. O acesso às funções ocorre por meio de concursos 
públicos diferenciados, para fiscais e técnicos, conforme legislação específica dos estados e municípios. 
 
 
ASSESSOR JURÍDICO 
Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao 
magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, 
penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando 
questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e 
implementação, assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando negociações internacionais e 
nacionais; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando 
negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer 
o estado democrático de direito. Trabalham em escritórios de advocacia, em empresas agrícolas, 
comerciais, industriais, serviços e na administração pública, como estatutários, assalariados ou autônomos. 
Executam suas funções sem supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, 
trabalham sob pressão, levando à situação de estresse. 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem 
fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam 
relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios. Trabalham nos mais variados ramos de 
atividades públicas ou privadas. São empregados com carteira e se organizam em equipe, tendo supervisão 
permanente. O ambiente de trabalho é fechado e o horário é diurno. A categoria de auxiliares foi extinta nos 
órgãos públicos e suas funções são realizadas pelos assistentes administrativos. Já no caso da área 
privada, a categoria de auxiliares e ajudantes parece estar em processo de extinção e suas funções sendo 
incorporadas pelos assistentes ou pelos estagiários. Para o acesso às ocupações dessa família ocupacional 
requer-se o ensino médio completo, curso básico de qualificação de até duzentas horas-aula e de um a dois 
anos de experiência profissional. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam 
e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e 
monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, 
vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e 
saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis. Trabalham em 
instituições das esferas pública e privada, bem como em ONG. Podem atuar em empresas ou instituições 
do setor agropecuário, comercial, industrial e de serviços. O foco de atuação é a família. São estatutários ou 
empregados com carteira assinada. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional, em ambientes 
fechados e em horário diurno, podendo, o assistente social trabalhar em horários irregulares durante 
plantões e em casos emergenciais. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando à situação de estresse. 
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AUXILIAR DE CRECHE 
Participar em conjunto com o educador do planejamento, da execução e da avaliação das atividades 
propostas às crianças; participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a orientação técnica do 
educador; colaborar e assistir permanentemente o educador no processo de desenvolvimento das 
atividades técnico-pedagógicas; receber e acatar criteriosamente a orientação e as recomendações do 
educador no trato e atendimento à clientela; auxiliar o educador quanto à observação de registros e 
avaliação do comportamento e desenvolvimento infantil; participar juntamente com o educador das reuniões 
com pais e responsáveis; disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas 
atividades; auxiliar nas atividades de recuperação da auto-estima, dos valores e da afetividade; observar as 
alterações físicas e de comportamento, desestimulando a agressividade; estimular a independência, educar 
e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como controlar a ingestão de líquidos e alimentos variados; 
responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças dos berçários; cuidar da higiene e do asseio das 
crianças sob sua responsabilidade; dominar noções primárias de saúde; ajudar nas terapias ocupacionais e 
físicas, aplicando cuidados especiais com deficientes e dependentes; acompanhar a clientela em atividades 
sociais e culturais programadas pela unidade; executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função. 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese 
e em órgaos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de projetos educativos e de orientação 
de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos 
financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões 
técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. Os 
auxiliares de consultório dentário exercem atividades de apoio ao THD e ao cirurgião dentista. Trabalham 
em locais fechados, podem permanecer em posições desconfortáveis, durante longos períodos. Podem 
estar sujeitos a exposições de fotopolimerizadoras, material tóxico, radiação e ruídos, bem como à pressão 
para cumprimento de agenda de trabalho. O desempenho pleno das atividades desses profissionais ocorre 
após um a dois anos de experiência. 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executam manutenções elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando 
peças, componentes e equipamentos. Realizam manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando 
móveis, substituindo e ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos. 
Conservam alvenaria e fachadas e recuperam pinturas, impermeabilizam superfícies, lavando, preparando e 
aplicando produtos. Montam equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando local e instalando 
peças e componentes em equipamentos. Executam serviços gerais em residências (troca de chuveiros, 
conserto de portas e janelas, entre outros). Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente. Atuam no segmento da construção civil e estão organizados em equipes no 
trabalho, sob supervisão ocasional ou permanente. São predominantemente trabalhadores por conta própria 
ou autônomos. Atuam em locais fechados ou abertos, geralmente no período diurno. Trabalham em 
grandes alturas e em posições desconfortáveis por longos períodos e podem permanecer expostos à ação 
de materiais tóxicos. Para o exercício da ocupação de mantenedor de edificações requer-se ensino 
fundamental completo; para as demais, prática profissional no posto de trabalho. O pleno desempenho das 
atividades ocorre com aproximadamente um ano de experiência profissional. 
 
 
BOMBEIRO 
Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações; 
especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-
montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de 
estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios. Atuam na 
construção civil, em empresas de eletricidade, gás e água quente, de captação, purificação e distribuição de 
água e de transporte aéreo e aquaviário. São empregados assalariados, com carteira assinada e, trabalham 
em equipe, sob supervisão permanente. Trabalham em horários diurnos, em locais fechados ou a céu 
aberto. Frequentemente, são expostos a materiais tóxicos, altas temperaturas e ruídos. Para atuar na 
maioria dessas ocupações requer-se de quarta a sétima série do ensino fundamental. Os trabalhadores, 
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também, devem ter cursos básicos profissionalizantes que variam de duzentas a quatrocentas horas-aula, 
dependendo da ocupação. Os encanadores, assentadores de canalização e instaladores de tubulações 
estão aptos com menos de um ano de experiência. 
 
 
CARPINTEIRO 
Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam 
fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de 
madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vaos. Montam portas e esquadrias. 
Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção 
de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. Atuam na indústria de construção e 
nas indústrias de fabricação de produtos de madeira, de produtos de metal, de móveis e indústrias diversas 
e na construção. São assalariados com carteira assinada. O trabalho é presencial, realizado em equipe - 
terceirizada ou da própria empresa, com supervisão ocasional. Desenvolvem suas atividades em ambientes 
fechados ou a céu aberto, sempre no período diurno. Podem trabalhar tanto em grandes alturas como em 
ambientes confinados. Estao sujeitos à exposição de materiais tóxicos e ruído intenso. Para o exercício 
dessas ocupações requer-se escolaridade entre quarta e sétima séries do ensino fundamental e curso 
básico de qualificação profissional. O exercício pleno das atividades ocorre após um a dois anos de 
experiência profissional. 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Realizar diagnóstico com a finalidade 
de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar os 
procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com 
responsabilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, 
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho; Coordenar e 
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe 
de Estratégia da Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. 
 
CONTADOR 
Administrar os tributos, apurando os impostos devidos, compensando tributos, gerando dados para 
preenchimento de guias, levantando informações para recuperação de impostos; Registrar atos e fatos 
contábeis, estruturando plano de contas conforme a atividade do Município, definindo procedimentos 
contábeis, atualizando procedimentos internos, parametrizado aplicativos contábeis fiscais e de suporte, 
administrando o fluxo de documentos, classificando documentos, escriturando livros fiscais e contábeis, 
conciliando saldos de contas, gerando diário/razão; Controlar o ativo permanente, escriturando ficha de 
crédito de impostos na aquisição de ativo fixo, definindo a taxa de amortização, depreciação e exaustão, 
registrando a movimentação dos ativos, realizando o controle físico com o contábil; Gerenciar custos, 
estruturando centros de custos, apurando os custos, e os confrontando com as informações contábeis; 
analisar os custos apurados; preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, 
órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar 
demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna; atender 
solicitações de órgãos fiscalizadores. Zelar pelo seu material de trabalho e pelo patrimônio público, 
desempenhar atividades correlatas. 
 
 
COVEIRO 
Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. Realizam 
sepultamento, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, 
máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério. ao assalariados, com carteira 
assinada, que atuam em cemitérios e crematórios, em horários diurnos. Em geral, trabalham em equipe, 
com supervisão permanente. Trabalham em local fechado ou a céu aberto. Os operadores de fornos 
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trabalham à distância dos fornos. Frequentemente, trabalham em posiçoes desconfortáveis, durante longos 
períodos, expostos a material tóxicos, ruídos, altas temperaturas, intempéries e doenças contagiosas. 
Para o exercício dessas ocupações requer-se escolaridade entre quarta e sétima séries do ensino 
fundamental. 
 
 
ELETRICISTA 
Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam 
instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e 
de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou palcos. Atuam em qualquer 
ramo de atividade econômica que demande serviços de instalação elétrica, como teatro, construção civil, 
atividades industriais, comerciais e de serviços. Trabalham como assalariados ou por conta-própria. 
Geralmente trabalham em equipe, com ou sem supervisão ocasional, dependendo se é empregado ou 
autônomo. Podem trabalhar em grandes alturas, temperaturas baixas ou elevadas, sujeitos aos riscos de 
trabalho com energia elétrica. Para o exercício dessas ocupações requer-se ensino médio e qualificação 
básica de duzentas horas-aula (Eletricista de instalações e de edifícios). O desempenho pleno das 
atividades é atingido entre um e dois anos de prática. 
 
 
ENFERMEIRO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e 
sanitária nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador e ao idoso; Desenvolver 
ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem. Com vistas as desempenho de suas funções 
junto ao serviço de saúde; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a 
saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o 
meio ambiente torne-se mais saudável; Discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e 
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam 
participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de 
trabalho das unidades de Saúde da Família; Outras atividades inerente à função. 
 
 
FARMACÊUTICO 
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros 
preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-
primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas 
estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais, a 
finalidades industriais e a outros propósitos: Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como 
medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à 
produção de remédios e outros preparados; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o 
receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e 
produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente 
preenchidos, para atender aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de 
elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e 
quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de 
meios biologigênios e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza, 
qualidade e atividade terapêutica; fazer análises clínicas de exsudatos e transudatos humanos, como 
sangue, urina, fezes, líquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para 
complementar o diagnóstico de doenças; realizar estudos análises e testes com plantas medicinais, 
utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas; proceder à análise 
legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exsudatos e transudatos 
humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão 
de laudos técnico-periciais; efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para 
garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde 
pública; fazer manipulações, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos, 
utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter produtos 
destinados à higiene, proteção e embelezamento; fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-
farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se 
necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; assessorar autoridades 
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superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de 
fornecer subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos. Realizar as 
demais atividades inerentes à profissão. 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de 
vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e ambiental. Esses 
profissionais atuam, predominantemente, nas áreas ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura, exploraçao 
florestal, pesca, aqüicultura e serviços relacionados. São empregados com carteira e trabalham em equipe, 
como agente ambiental ou agente de saúde pública, com supervisão permanente. Realizam seus trabalhos 
em ambientes fechados, a céu aberto ou em veículos, em horário diurno, podendo, eventualmente, 
trabalhar em horários irregulares. Podem trabalhar sob pressão, levando à situação de estresse e em 
posiçoes desconfortáveis durante longos períodos, no caso do Agente ambiental; As vezes são expostos a 
ruídos intensos, temperaturas extremas e riscos de integridade física. A escolaridade para ocupar esses 
empregos/ocupaçoes varia do ensino médio de várias áreas do conhecimento como: biologia, engenharia, 
etc., além de curso básico de qualificação de até duzentas horas-aula, nao sendo exigido experiência 
profissional. 
 
 
FISCAL DE RENDAS 
Fiscalizam o cumprimento da legislaçao tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; 
controlam a arrecadaçao e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam 
decisoes sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulaçao de bens, mercadorias e serviços; 
atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgaos da administraçao 
tributária. Trabalham em secretarias de fazenda dos estados e municípios. Atuam de forma individual e, 
eventualmente, em equipe, sob supervisao permanente, em ambiente fechado, a céu aberto ou em 
veículos, em horários diurno, noturno e irregulares. Podem permanecer em posiçoes desconfortáveis por 
longos períodos, estar expostos a materiais tóxicos, radiaçao e ruído intenso, bem como a insalubridade, 
periculosidade e risco de perder a vida, ocasionalmente. Tais condiçoes podem conduzi-los à estresse. 
Para o exercício das funções de Fiscal de tributos municipal requer-se escolaridade de nível médio. O 
acesso às funções ocorre por meio de concursos públicos diferenciados, para fiscais e técnicos, conforme 
legislação específica dos estados e municípios. 
 
FISCAL OBRAS E POSTURAS 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevençao/preservaçao ambiental e da saúde, por meio de 
vistorias, inspeçoes e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o 
cumprimento da legislaçao ambiental e sanitária; promovem educaçao sanitária e ambiental. Esses 
profissionais atuam, predominantemente, nas áreas ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura, exploraçao 
florestal, pesca, aqüicultura e serviços relacionados. São empregados com carteira e trabalham em equipe, 
como agente ambiental ou agente de saúde pública, com supervisao permanente. Realizam seus trabalhos 
em ambientes fechados, a céu aberto ou em veículos, em horário diurno, podendo, eventualmente, 
trabalhar em horários irregulares. Podem trabalhar sob pressao, levando à situaçao de estresse e em 
posiçoes desconfortáveis durante longos períodos, no caso do Agente ambiental; As vezes sao expostos a 
ruídos intensos, temperaturas extremas e riscos de integridade física. A escolaridade para ocupar esses 
empregos/ocupaçoes varia do ensino médio ao ensino superior, incompleto ou completo, de várias áreas do 
conhecimento como: biologia, engenharia, etc., além de curso básico de qualificação de até duzentas horas-
aula, não sendo exigido experiência profissional. 
 
FISCAL SANITÁRIO 
Orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área do Município, coordenando ou 
executando os trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados à industrialização e comercialização de 
produtos alimentícios, a imóveis recém-construídos ou reformados e a estabelecimento de ensino, para 
proteger a saúde da coletividade: Coordenar ou executar a inspeção de fábricas de laticínios, massas, 
conservas ou de outros tipos de produtos alimentícios, como armazéns, restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos similares, verificando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do 
equipamento, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos 
que manipulam alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de alimentos 
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sadios e de boa qualidade; proceder à inspeção de imóveis novos ou reformados, antes de serem 
habitados, verificando as condições sanitárias dos seus interiores, a existência de dispositivos para 
escoamento das águas fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, para 
opinar na concessão do habite-se; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e 
os comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias. Fazer 
comunicações, intimações e interdições decorrentes de seu trabalho. Exercer atividades correlatas. A 
escolaridade para ocupar esses empregos/ocupações varia do ensino médio ao ensino superior, incompleto 
ou completo, de várias áreas do conhecimento como: biologia, engenharia, agricultura, veterinária, nutrição, 
etc., não sendo exigido experiência profissional. 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas 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, osteoartrose, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de 
traumatismos raquidemulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como cinesioterapia, eletroterapia e 
hidroterapia, para reduzir ao máximo possível as conseqüências dessas doenças; atender a 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 respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios de ginásticas 
especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação 
sangüínea; 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 e estimular a sociabilidade; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-o na execução das tarefas, 
para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 
controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para 
elaborar boletins estatísticos. Planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de fisioterapia. 
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 
pareceres. Realizar as demais atividades inerentes à profissão. 
 
 
GARI 
Realizam manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e 
conservam bueiros e galerias de águas pluviais. Recompõem aterros e recuperam obras de arte. Controlam 
atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente. Trabalham em companhias e órgãos de limpeza pública, em condomínios de edifícios, em 
empresas comerciais e industriais, como assalariados e com carteira assinada; as atividades são realizadas 
em recintos fechados ou a céu aberto. Trabalham individualmente ou em equipe, com ou sem supervisão 
permanente. O horário de trabalho é variado, podendo ser diurno, noturno ou em regime de rodízio de 
turnos. Algumas das atividades podem ser exercidas em grandes alturas, subterrâneos ou em posições 
desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos veículos. O exercício 
das ocupações de Coletor de lixo e Gari requer quarta série do ensino fundamental. 
 
 
JARDINEIRO 
Cuidam de jardins e praças, públicas e privadas Plantam culturas diversas, introduzindo sementes e mudas 
em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal. Cuidam de propriedades rurais. Efetuam preparo 
de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, cujas atividades baseiam-se no 
transplante e enxertia de espécies vegetais. Realizam tratos culturais, além de preparar o solo para plantio. 
O exercício das ocupações requer quarta série do ensino fundamental (jardineiro e trabalhador na produção 
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de mudas e sementes). 
 
 
MÊCANICO 
Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos 
automotores. Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. 
Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de 
preservação do meio ambiente. Trabalham em empresas de transporte terrestre, de venda, manutenção e 
reparo de veículos, de aluguel de veículos, máquinas e equipamentos, dentre outras. São empregados com 
registro em carteira. Geralmente executam o trabalho de forma individual, sob supervisão ocasional. 
Trabalham em locais fechados ou abertos, em horários diurnos, em rodízio de turnos e em horários 
irregulares. Algumas das atividades sao executadas em posições desconfortáveis, com exposição a ruídos 
e a materiais tóxicos. O exercício das ocupações requer quarta e sétima série do ensino fundamental. 
Desejável experiência profissional. 
 
MÉDICO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a relação médico-paciente e 
médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com 
indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-
se em manter seus clientes saudáveis, quer venham as consultas ou não; Executar as ações básicas de 
vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; Executar as ações de assistência nas 
áreas de atenção a criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando 
também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre 
outros; Discutir de forma permanente – junto a equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, 
enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os legitimam; Participar do processo de programação 
e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; 
Outras atividades inerente à função.  
 
 
MÉDICO ESPECIALISTA 
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para 
promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. Os profissionais 
exercem suas funções em setores cujas atividades referem-se a saúde e serviços sociais, ensino, pesquisa 
e desenvolvimento. De modo geral atuam por conta própria, na condição de autônomos; trabalham sem 
supervisão; organizam-se individualmente e em equipe de trabalho; desenvolvem as atividades em 
ambientes fechados, em horários de trabalho irregulares. Podem trabalhar em posições desconfortáveis 
durante longos períodos e, devido à natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar 
sujeitos a estresse constante. Em algumas ocupações os profissionais podem estar sujeitos a ação de 
materiais tóxicos, radioativos e biológicos. Essas ocupações são exercidas por profissionais com formação 
superior em Medicina. O exercício pleno das funções se dá após o período de um a dois anos de 
experiência profissional e graduação em uma daestas especialidades, a critério da necessidade do 
município definida em edital de concurso: ortopedia, otorrinolaringologia, oftalmologista, neurologia, 
cardiologia, obstetria, ginecologia, pediatria, psiquiatria, cirugia geral, urologia, mastologia, ou outras 
reconhecidas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem para o bem-estar animal; 
podem promover saúde pública e defesa do consumidor; exercem defesa sanitária animal; desenvolvem 
atividades de pesquisa e extensão; atuam nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade 
de produtos. Fomentam produção animal; atuam nas áreas comercial, agropecuária, de biotecnologia e de 
preservação ambiental; elaboram laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração de legislação 
pertinente. Os profissionais dessa família ocupacional podem exercer suas funções nos setores cujas 
atividades referem-se a pecuária e serviços relacionados. De modo geral, atuam na condição de 
trabalhadores contratados, com carteira assinada, trabalham de forma individual e com supervisão 
ocasional. Desenvolvem as atividades em ambientes fechados e a céu aberto, em períodos diurnos, porém, 
com irregularidades de horários. Podem trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos e, 
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ainda, o trabalho pode ocorrer em situação de pressão provocando estresse constante. Algumas vezes, 
podem estar sujeitos a ação de materiais tóxicos, radiação, ruído intenso, riscos biológicos e baixas 
temperaturas. 
 
 
MOTORISTA 
Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e 
prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar 
equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação 
de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são 
desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. Os profissionais 
dessa família atuam, como prestadores de serviço, em empresas cujas atividades econômicas pertencem 
aos ramos de transporte terrestre, agricultura, pecuária e extração de minerais nao-ferrosos, na condição de 
autônomo ou com carteira assinada. Trabalham em veículos, individualmente e em duplas; durante horários 
irregulares e alternados. No desempenho de suas funções, podem permanecer em posições 
desconfortáveis, durante longo períodos, sendo algumas das atividades executadas com exposiçao a 
materiais tóxicos, uma vez que podem executá-las em túneis, mineradoras e minas de carvao. Essas 
ocupações são exercidas por trabalhadores com formação mínima de ensino fundamental e Carteira de 
Habilitação Nacional, definitiva, serie “D”. 
 
 
NUTRICIONISTA 
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no 
âmbito da saúde pública, desenvolvendo campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de 
contribuir para a criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e conseqüente 
melhoria da saúde coletiva: Examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos 
fatores relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para 
aconselhar e instruir a população; proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, 
baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas 
de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições 
balanceadas; programar e desenvolver o treinamento, em serviço, do pessoal auxiliar de nutrição, 
realizando entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de 
aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento 
dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor rendimento do 
serviço; atuar no setor de nutrição dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua preparação, para 
atender às necessidades de grupos particulares ou da coletividade; preparar programas de educação e de 
readaptação em matéria de nutrição, avaliando a alimentação de coletividades sadias e enfermas, para 
atender às necessidades individuais do grupo e incutir bons hábitos alimentares; efetuar o registro das 
despesas e das pessoas que receberam refeições, fazendo anotações em formulários apropriados, para 
estimular o custo médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, 
inclusive a extinção de moscas e insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com o serviço de 
alimentação, orientando e supervisionando os funcionários e providenciando recursos adequados, para 
assegurar a confecção de alimentação sadia; promover o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, 
dando orientações a respeito, para prevenir acidentes; participar de comissões e grupos de trabalho 
encarregados da compra de gêneros alimentícios, alimentos semipreparados e refeições preparadas, 
aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico, emitindo opiniões de acordo com seus 
conhecimentos teóricos e práticos, para garantir regularidade no serviço; elaborar mapa dietético, 
verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e o resultado de exames de 
laboratório, para estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da alimentação de cada enfermo. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINA 
Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e 
material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em 
pavimentos e cravam estacas. Atuam nas indústrias de construção. São assalariados com carteira assinada 
que trabalham em equipes especializadas nas diversas etapas da construção: sinalização, obra de arte e 
terraplenagem, pavimentação, capa e topografia, topografia de solos, entre outras. O trabalho é presencial. 
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Todos são submetidos a supervisão permanente, exceto o operador de bate-estaca que tem supervisão 
ocasional. O trabalho é realizado no período diurno, a céu aberto e em veículos, exceto para o operador de 
bate-estaca. Este, trabalha em condições especiais: suas atividades são subterrâneas, confinadas, 
expostas a materiais tóxicos e a ruído intenso. Para o exercício dessas ocupações requer-se ensino 
fundamental e curso básico de qualificação profissional de até duzentas horas. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 
Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível 
de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio. 
Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com carteira assinada empregados na agricultura e na 
pecuária. O trabalho é exercido em equipe, com supervisão ocasional. O operador de máquina de 
beneficiamento de produtos agrícolas trabalha em ambiente fechado; o operador de colheitadeira e o 
tratorista agrícola trabalham em veículos. O trabalho é realizado em rodízio de turnos, diurno e noturno. Os 
profissionais estão expostos a materiais tóxicos e a ruído intenso. Para o exercício dessas ocupações 
requer-se ensino fundamental e curso básico de qualificação profissional de até duzentas horas. 
 
 
PEDAGOGO PAD-I 
Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para a administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: 1. 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. 2. Atuar como elemento 
articulador das relações interpessoais internas e externas da escola que envolvam os profissionais, os 
alunos e seus pais e a comunidade. 3. Planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas 
internos de capacitação profissional e treinamento em serviço. 4. Participar da elaboração do calendário 
escolar. 5. Participar das atividades do Conselho de Classe ou coordená-las. 6. Exercer, em trabalho 
individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação 
geral e na sondagem de suas aptidões específicas. 7. Atuar como elemento articulador das relações 
internas na escola e externas com as famílias dos alunos, comunidade e entidades de apoio 
psicopedagógicos e como ordenador das influências que incidam sobre a formação do educando. 8. 
Exercer atividades de apoio à docência. 9. Exercer outras atividades integrantes do plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no regulamento desta Lei e no regimento 
escolar. 10. Exercer outras atividades correlatas. 
 
 
PEDREIRO 
Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam 
revestimentos e contrapisos. Vinculam-se a atividades da construção civil e a áreas de serviços gerais em 
empresas industriais, comerciais ou de serviços. Os Pedreiros trabalham, na sua maioria, por conta própria. 
Os pedreiros de chaminés industriais, de edificações, de mineração e de material refratário são 
predominantemente assalariados. Trabalham sob supervisão permanente, exceto o Pedreiro que 
ocasionalmente têm seus trabalhos supervisionados. Podem realizar atividades em grandes alturas, em 
locais subterrâneos ou confinados, expostos a materiais tóxicos, radiação, ruído intenso, altas temperaturas 
e poluição do ar. O exercício das ocupações requer quarta e sétima série do ensino fundamental. Desejável 
experiência profissional. 
 
 
PINTOR 
Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e 
cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações 
com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, 
combinam materiais etc. Os profissionais podem trabalhar em qualquer setor ou ramo de atividade 
econômica, com destaque para a construção civil e as atividades imobiliárias, o vínculo mais comum é como 
autônomo ou por conta própria. Podem trabalhar em posições desconfortáveis por longos períodos, em 
grandes alturas e também podem estar expostos aos efeitos de materiais tóxicos, radiação solar e de pó de 
lixaçao. O exercício das ocupações requer quarta e sétima série do ensino fundamental. Desejável 
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experiência profissional. 
 
 
PROFESSOR II EDUCAÇÃO FÍSICA 
Docência, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 1. Exercer a docência nos anos finais do Ensino 
Fundamental, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de aulas, pela orientação de 
aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela substituição eventual de docente, pela docência em 
laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos e em oficina pedagógica, pela recuperação de aluno 
com deficiência de aprendizagem. 2. Participar do processo que envolve planejamento, elaboração, 
execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e 
institucional da escola. 3. Participar da elaboração do calendário escolar. 4. Atuar na elaboração e na 
implementação de projetos educativos ou, como docente, em projeto de formação continuada de 
educadores, na forma do regulamento. 5. Participar da elaboração e da implementação de projetos e 
atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e com a comunidade 
escolar. 6. Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou 
convidado. 7. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de 
ensinoaprendizagem. 8. Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. 
9. Promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação profissional. 10. 
Exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, 
previstas nesta lei e no regimento escolar. 11. Exercer a docência do ensino de língua estrangeira aos 
alunos do Ensino Fundamental, do primeiro ciclo e das séries finais, de acordo com a formação do 
profissional. 12. Exercer a docência de educação física aos alunos do Ensino Fundamental, do primeiro 
ciclo e das séries finais, de acordo com a formação do profissional. 13. Exercer a docência de educação 
artística aos alunos do Ensino Fundamental, do primeiro ciclo e das séries finais, de acordo com a formação 
do profissional. 11. Exercer outras atividades correlatas. 
 
 
PROFESSOR 
Docência na educação infantil, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 1.Participar na elaboração 
da proposta pedagógica da escola. 2.Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da escola. 3.Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4.Estabelecer e implementar estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento. 5.Ministrar os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. 6. 
Ministrar aulas de reposição e reforço. 7. Substituir outros professores da educação infantil. 8.Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
9.Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. 10.Desincumbir-se das 
demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de ensino-
aprendizagem. 
 
PSICÓLOGO 
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; 
diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e 
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os 
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem 
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. Os 
profissionais dessa família ocupacional atuam, principalmente, em atividades ligadas a saúde, serviços 
sociais e pessoais e educaçao. Podem trabalhar como autônomos e/ou com carteira assinada, 
individualmente ou em equipes. É comum os psicólogos clínico, hospitalar, social e neuropsicólogos 
trabalharem com supervisão. Têm como local de trabalho ambientes fechados ou, no caso dos 
neuropsicólogos e psicólogos jurídicos, pode ser a céu aberto. Os psicólogos clínicos, sociais e os 
psicanalistas, eventualmente, trabalham em horários irregulares. Alguns deles trabalham sob pressão, em 
posições desconfortáveis durante longos períodos, confinados (psicólogos clínicos e sociais) e expostos a 
radiação (neuropsicólogos) e ruídos intensos. A ocupação psicanalista não é uma especialização, é uma 
formação, que segue princípios, processos e procedimentos definidos pelas instituições reconhecidas 
internacionalmente, podendo o psicanalista ter diferentes formações, como: psicólogo, psiquiatra, médico, 
filósofo etc. 
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SECRETARIO ESCOLAR 
Auxiliar no planejamento dos trabalhos de secretaria da unidade escolar, com competência e padrão de 
desempenho, observando o projeto político-pedagógico da escola e a proposta político-pedagógica da Rede 
Municipal de Ensino. Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados, zelando pela sua 
fidedignidade. Realizar trabalhos de registros de arquivamento de formulários e documentos. Elaborar 
fichas, mapas e documentos necessários ao funcionamento do sistema de registro, informações e arquivos 
escolares. Manter a Secretaria sempre em ordem, os arquivos, armários, gavetas e mesa de trabalho. 
Aplicar a legislação do ensino na sua área de competência. Informatizar e digitar trabalhos da secretaria. 
Redigir atas de reuniões da escola. Zelar pelo uso e conservação do material sob sua responsabilidade e 
pelo patrimônio da escola e desempenhar atividades correlatas. Para o cargo, requer-se escolaridade de 
nível médio. O acesso às funções ocorre por meio de concursos públicos diferenciados, para fiscais e 
técnicos, conforme legislação específica dos estados e municípios. 
 
 
SERVENTE DE OBRAS 
Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando 
a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, 
verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam 
escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. Atuam na indústria de construção como 
assalariados com carteira assinada. O trabalho é realizado em equipe terceirizada ou própria, com 
supervisão ocasional. O trabalho é a céu aberto, no período diurno. Permanecem em posições 
desconfortáveis durante longos períodos, trabalham sob pressão, o que pode levá-los à situação de 
estresse, e ficam expostos a poeira e a radiação solar. O exercício das ocupações requer quarta e sétima 
série do ensino fundamental. Desejável experiência profissional. 
 
SERVENTE ESCOLAR 
Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições em escolas; montam e desmontam praças, 
carrinhos, mesas e balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a 
limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas. Os trabalhadores 
dessas ocupações, normalmente, têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada ou, 
eventualmente, trabalham como autônomo com comissão, ou ainda em cargos públicos. Atuam, 
predominantemente, no ramo de atividades ligadas a limpeza e alimentação. Trabalham em equipe, em 
ambientes fechados, com revezamento de turnos e supervisão permanente. Algumas das atividades podem 
ser exercidas sob pressão, em posições desconfortáveis durante longos períodos e com exposição a ruído 
intenso, podendo levar à situação de estresse. Trabalham em companhias e órgãos de limpeza pública, em 
condomínios de edifícios, em empresas comerciais e industriais, escolas e universidades. O exercício das 
ocupações requer quarta série do ensino fundamental. 
 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras instituições 
públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam documentos e informações, 
atendem à fiscalização e procedem consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, 
operacionalizam a contabilidade de custos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento 
pessoal e realizam controle patrimonial. Trabalham em escritórios de contabilidade, em departamentos de 
contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços e em órgãos governamentais, 
como estatutários, empregados assalariados ou como autônomos (consultor contábil). O trabalho é 
presencial ou à distância; pode ser realizado de forma individual sem supervisão, ou em equipe, sob 
supervisão. Os profissionais trabalham em ambiente fechado, no período diurno. O chefe de contabilidade e 
o técnico de contabilidade permanecem, durante longos períodos, em posições desconfortáveis e trabalham 
sob pressão, o que pode levá-los à situação de estresse constante. O exercício dessas ocupações requer 
curso técnico em contabilidade (nível médio). O exercício pleno das atividades ocorre após quatro anos de 
experiência. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de 
assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob 
supervisão de enfermeiro; desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma 
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adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dao 
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares 
e com a equipe de saúde. Trabalham em hospitais, clínicas, serviços sociais, ou ainda em domicílios. São 
assalariados, com carteira assinada, ou trabalham por conta própria, prestando serviços temporários em 
clínicas ou em residências. Organizam-se em equipe, atuando com supervisão permanente de enfermeiro 
ou outro membro de equipe de saúde, de nível superior. Trabalham em ambientes fechados e com 
revezamentos de turnos, ou confinados em embarcação, no caso do auxiliar de saúde (navegação 
marítima). É comum trabalharem sob pressão, levando à situação de estresse. Em algumas atividades, 
podem ser expostos à contaminação biológica, material tóxico e à radiação. O ingresso nas ocupações 
técnicas requer certificação de competências ou curso técnico em enfermagem (nível médio), e registro no 
Conselho Regional de Enfermagem (CRE). 
 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese 
e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de projetos educativos e de orientação 
de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos 
financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões 
técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. Os 
técnicos em prótese dentária atuam em laboratórios privados. Desenvolvem o trabalho individualmente ou 
em equipe, com auxílio de auxiliares de próteses dentárias. Trabalham em conjunto com o cirurgiao dentista 
para restabelecer a capacidade mastigatória e estética (dentária ou facial) por meio de próteses. Os 
técnicos em higiene dental (THD) atuam em clínicas privadas e, majoritariamente, nos serviços 
odontológicos municipais, estaduais e federais, sob supervisão de cirurgiões dentistas, em horários 
irregulares. Orientam a população e os pacientes sobre a prevenção e tratamento das doenças bucais. Os 
auxiliares de consultório dentário exercem atividades de apoio ao THD e ao cirurgião dentista. Trabalham 
em locais fechados, podem permanecer em posições desconfortáveis, durante longos períodos. Podem 
estar sujeitos a exposições de fotopolimerizadoras, material tóxico, radiação e ruídos, bem como à pressão 
para cumprimento de agenda de trabalho. O desempenho pleno das atividades desses profissionais ocorre 
após um a dois anos de experiência. O acesso a essas ocupações requer formação profissional técnica em 
nível médio específica: técnico em laboratório de prótese dentária e técnico em higiene dental e registro no 
Conselho Regional de Odontologia (CRO). 
 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem 
manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e 
implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. 
Estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e 
organizam o local de trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos. Consertam e 
instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções 
corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam 
dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem 
comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de 
trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos. A maioria desses profissionais trabalha 
com registro em carteira, porém alguns podem atuar como autônomos. Atuam nas indústrias de fabricação 
de máquinas e equipamentos, componentes elétricos, eletrônicos, microcomputadores e equipamentos de 
comunicações, laboratórios de controle de qualidade, manutenção e pesquisa e nas empresas de 
assistência técnico-comercial. Geralmente se organizam em equipe, sob supervisão ocasional de 
profissionais de nível superior. Trabalham em locais fechados em horários irregulares ou por rodízio de 
turnos. Em algumas das atividades exercidas são expostos a ruídos, altas temperaturas, radiação e material 
tóxico. Para ingressar nessas ocupações é necessário que os profissionais tenham registro no 
CREA e formação técnica de nível médio em eletrônica ou em áreas afins, como mecatrônica, 
eletroeletrônica, eletromecânica ou técnico em manutenção eletrônica e manutenção de equipamentos de 
informática. É desejável possuir curso de especialização complementar ou de atualização com duração 
superior a quatrocentas horas-aula. A atuação como técnico titular ocorre normalmente com três a cinco 
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anos de experiência, dependendo da área de atuação. 
 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SST); 
realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. 
Participam da adoçao de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SST; 
investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle. Exercem suas funções 
em empresas dos mais diversos ramos de atividades. São contratados na condição de trabalhadores 
assalariados, com carteira assinada. Em geral, atuam de forma individual, sob supervisão permanente, em 
ambientes fechados, no período diurno, exercendo o trabalho de forma presencial. Algumas de suas 
atividades podem ser desenvolvidas sob pressão, levando-os à situação de estresse. Os profissionais 
podem, ainda, estar expostos à ação de materiais tóxicos, radiação, ruído intenso e altas temperaturas. O 
exercício dessa ocupação requer formação de nível médio e curso técnico de segurança no trabalho. 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Avaliar as necessidades de atuação de terapia ocupacional em pacientes da Saúde mental; realizar 
procedimentos e técnicas específicas da sua função; apoiar atividades de ensino e pesquisa; orientar e 
coordenar o pessoal sob sua Supervisão; e outras atividades afins. 
 


