
 

MUNICÍPIO DE JAÍBA – MG  
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  
EDITAL 1/2017 – ANEXO III  

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
(As atribuições, na Íntegra, constam na Lei Complementar n.º 863/2016) 

 

 1

Advogado 
Emitir pareceres jurídicos sempre que for solicitado; presidir comissões de inquérito; examinar previamente 
projetos de leis encaminhados à Câmara, bem como, as emendas propostas pelo Poder Legislativo; orientar 
para o veto ou aprovação do Prefeito de Leis transitadas na Câmara Municipal; receber, analisar e 
encaminhar os casos de denúncias; elaborar, dar parecer em contratos e convênios em que a prefeitura 
seja parte; estudar, interpretar e propor alterações na legislação básica do Município: representar o 
Município em juízo mediante procuração do Prefeito: emitir pareceres jurídicos sempre que for solicitado; 
presidir comissões de inquérito; representar o prefeito e seus assessores, quando delegados pelo prefeito 
ou pelo Procurador do Município; na área social compete ao advogado prestar assessoria jurídico-social 
apoiar e esclarecer os direitos do cidadão, da mulher da criança e do adolescente, bem como a 
responsabilização do agressor, encaminhando cada caso aos órgãos competentes; observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do 
cargo e previstas em regulamento. 
 
Agente Administrativo 
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; realizar outros serviços de apoio administrativo que vierem ser cometidos pelo 
chefe imediato; operar computador, telefone, máquina de xerox e outros equipamentos de acordo com a 
função e setor de lotação funcional; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.  
 
Analista de Sistema 
Analisar, avaliar a viabilidade e desenvolver sistemas de informações, utilizando metodologia e 
procedimentos adequados para sua implantação, visando racionalizar e/ou automatizar processos e rotinas 
de trabalho dos diversos departamentos da empresa; pesquisar e avaliar sistemas disponíveis no mercado 
e sua aplicabilidade para a empresa, analisando a relação custo/benefício de sua aquisição. Participar do 
levantamento de dados e da definição de métodos e recursos necessários para implantação de sistemas 
e/ou alteração dos já existentes. Analisar o desempenho dos sistemas implantados, reavaliar rotinas, 
manuais e métodos de trabalho, verificando se atendem ao usuário, sugerindo metodologias de trabalho 
mais eficazes. Realizar auditorias para assegurar que os padrões operacionais e procedimentos de 
segurança estejam sendo seguidos. Elaborar estudos sobre a criação e/ou alteração de metodologias e 
procedimentos necessários ao desenvolvimento de sistemas. Analisar e avaliar sistemas manuais, 
propondo novos métodos de realização do trabalho ou sua automação, visando otimizar a utilização dos 
recursos humanos e materiais disponíveis. Estudar, pesquisar, desenvolver e aperfeiçoar projetos de banco 
de dados, promovendo a melhor utilização de seus recursos, facilitando o seu acesso pelas áreas que deles 
necessitem. Elaborar, especificar, desenvolver, supervisionar e rever modelos de dados, visando 
implementar e manter os sistemas relacionados. Pesquisar e selecionar novas ferramentas existentes no 
mercado, visando aprimorar o trabalho de desenvolvimento e atender necessidades dos usuários dos 
sistemas. Pesquisar, levantar custos e necessidades e desenvolver projetos de segurança de dados. 
Elaborar manuais dos sistemas ou projetos desenvolvidos, facilitando a utilização e entendimento dos 
mesmos. Treinar e acompanhar os usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos de 
terceiros, visando assegurar o correto funcionamento dos mesmos. 
 
Assistente Social 
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; 
elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, 
considerando as especificidades e particularidades de cada um; 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; alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; 
participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; 
participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS, reuniões de 
equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; participação de reuniões para avaliação das 
ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de 
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fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 
 
Assistente Técnico Educacional 
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; 
organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de escrituração 
da escola, relativos aos registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos; organizar e manter 
atualizado o sistema de informações legais e regulamentares de interesse da escola; redigir ofícios, 
exposições de motivos, atas e outros expedientes; coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados 
para a elaboração de informações estatísticas; realizar trabalhos de digitação; realizar trabalhos de 
protocolização, preparo, seleção, classificação, registro e arquivamento de documentos e formulários; 
atender, orientar e encaminhar o público; auxiliar na organização, manutenção e atendimento em biblioteca 
escolar e sala de multimeios; auxiliar no cuidado e na distribuição de material esportivo, de laboratórios, de 
oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda; executar tarefas relacionadas à expedição de certificados, 
diplomas, declarações, exercer outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e 
institucional da escola, previstas em regulamentos e no regimento escolar; apoiar o Professor em sala de 
aula, de acordo com a sua habilitação profissional e experiência; exercer atividades voltadas para monitoria 
de programas e projetos, cursos de curta duração para a comunidade escolar (telecentros, oficinas de 
esportes, cursos de informática, entre outros que visem a integração da comunidade escolar); e executar 
outras atividades correlatas e que lhe forem atribuídas pela direção das Unidades de Ensino; observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a 
natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Auditor Interno 
Analisar processos, rotinas, organização do trabalho e controles operacionais, visando identificar 
oportunidades para melhorar a produtividade e eficiência do trabalho, através de sugestões e orientação “as 
diversas áreas de atuação. Investigar as operações contábeis e financeiras realizadas, verificando cheques, 
recibos, faturas, notas fiscais e outros documentos, para comprovar a exatidão das mesmas.                                        
Analisar os custos dos impostos, visando identificar oportunidades para redução da carga tributária. 
Realizar auditorias na área do Almoxarifado, verificando a movimentação de materiais e realizando 
inventários para confronto dos dados físicos com os controles internos e a contabilidade. Realizar auditorias 
na área operacional, verificando quadro de pessoal, rotinas e procedimentos, fazendo as recomendações 
necessárias para melhor produtividade do trabalho e qualidade dos serviços. Preparar relatórios parciais e 
globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas e certificando a real situação 
patrimonial, econômica e financeira, para fornecer a seus dirigentes  os subsídios contábeis necessários à 
tomada de decisões. Realizar auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades contábeis ou nos 
procedimentos internos. Analisar os custos de manutenção e de transportes, avaliando sua compatibilidade 
com a utilização dos equipamentos e volume dos serviços prestados.   
 
Auxiliar de Enfermagem 
Proceder ao preparo do paciente para consulta médica e exames; realizar aplicação de injeções de acordo 
com solicitação do paciente e prescrição médica; realizar curativos e suturas conforme técnicas; aplicar 
vacinas periódicas, de acordo com os critérios estabelecidos; utilizar as técnicas específicas para o 
desempenho de socorro de urgência; efetuar o controle diário da entrada e saída de medicamentos da 
Unidade Básica de Saúde(UBS), mantendo o estoque necessário e solicitar reposição quando necessário; 
esterilizar os instrumentos utilizados no trabalho, preparando-os conforme técnicas e normas estabelecidas; 
acompanhar e orientar a limpeza e esterilização das dependências da UBS; elaborar relatório diário das 
atividades desenvolvidas e número de pessoas atendidas; arquivar prontuários de pacientes da UBS, 
conforme técnica específica, procedendo-se a consulta quando necessário; fazer curativos diversos, 
desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; ministrarmedicamentos e tratamentos 
aos paciente; verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes, empregando técnicas 
e instrumentos apropriados; orientar pacientes em assuntos de sua competência; lavar e esterilizar 
instrumentos médicos; auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, 
bem como no atendimento aos pacientes; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e 
instrumentos médicos a fim de solicitar reposição, quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e 
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creches segundo programação estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse médico; 
auxiliar no atendimento da população em programas de emergência; preencher a ficha de inscrição dos 
candidatos à doação de sangue, interrogando-os sobre as condições gerais de saúde, para proceder à 
seleção de doadores; colher amostra de sangue do doador selecionando e praticando punção venosa; 
Colher sangue do doador em frascos previamente preparados, a fim de deixar o sangue armazenado, 
identificando-o; armazenar o sangue coletado, colocando-o na geladeira, para encaminhá-lo para os 
exames necessários no hemocentro; controlar o prazo de validade para atender às prescrições de 
emergência e mantê-lo em condições de uso imediato; colher amostra de sangue do paciente receptor, 
executando punção venosa, para determinar o tipo sanguíneo; fazer a tipagem do sangue, segundo os 
sistemas ABO e Rh, para selecionar o sangue; verificar e assinalar as reações à transfusão, percorrendo as 
enfermarias onde estão internados os pacientes atendidos pelo Banco de Sangue;  fazer registro em livros e 
fichas especiais para propiciar o controle médico e estatístico do serviço; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho, executar; outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 
previstas em regulamento. 
 
Biomédico 
Realizar exames e análises-físico-químicas e microbiológicas de água de interesse para o saneamento do 
meio ambiente, emitindo os respectivos laudos, ficando sob sua responsabilidade técnica o controle de 
qualidade e tratamento; controlar o monitoramento e análise de água a começar pela captação de efluentes, 
bem como, de todos os segmentos que dela utiliza (indústrias, domicilio, hotéis, clubes, balneários, etc.), 
passando pelo processo de tratamento até distribuição final, tanto humano como ambiental; realizar exames 
que utilizem como técnica a reação em cadeia da polimerase (PCR), podendo para tanto assumir a 
responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos, inclusive a investigação de paternidade por DNA; 
realizar, com exceções, avaliação citológica do material esfoliativo (Citologia Esfoliativa); exercer atividades 
técnicas em Análises Clínicas e Citologia Oncótica, quando habilitado; desenvolver e implementar projetos 
do Ministério da Saúde como DST Aids, doenças crônicas (diabetes, hipertensão, renal crônico, entre 
outras), tuberculose, atendimento domiciliar (cuidadores), ou seja, tanto na prevenção quanto na melhoria 
das condições de vida dos doentes crônicos; participar ativamente das vigilâncias sanitárias e 
epidemiológicas, assim como da zoonose, das doenças infecto-contagiosas, saúde do trabalhador, 
atendimento indígena e à população carcerária; analisar, acompanhar e fiscalizar processos de 
terceirização de serviços médicos e diagnósticos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstos em regulamento. 
 
Bioquímico 
Orientar e supervisionar o trabalho de auxiliares na realização de exames e testes relativos à patologia 
clínica; elaborar relatórios, pareceres e diagnósticos, resultantes de testes, análises e experiências; 
preencher e assinar laudos resultantes dos exames realizados; controlar a qualidade dos exames realizados 
no laboratório, requisitar material de consumo para o desenvolvimento das atividades do laboratório; 
providenciar a manutenção dos equipamentos; participar de projetos de treinamento e programas 
educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do setor; propor normas e rotinas da sua área de 
competência; manter atualizados os registros das ações de sua função; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo e previstas 
em regulamento. 
 
Borracheiro 
Operar equipamento de montagem e desmontagem automática de pneumático e, eventualmente, executar 
essas tarefas manualmente, quando as características do veículo assim o exigirem; retirar e recolocar os 
rodados nos respectivos veículos;reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usadas em veículos, 
máquinas e equipamentos;  encher e calibrar pneus, utilizando bombas de ar e barômetro, para conferir-
lhes a pressão requerida pelo tipo de veículo, carga ou condições de estrada; examinar as partes mais 
desgastadas para fazer serviços de recauchutagem, visando nivelar sua superfície externa;  executar 
serviços de recauchutagem, colocando nova camada de borracha;  executar pequenos serviços na roda de 
veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de prolongar o uso da mesma;  verificar diariamente o nível 
do óleo do compressor automático de ar, complementando se necessário;  zelar pela limpeza do local de 
trabalho;  zelar e conservar sob sua guarda, todos os materiais, máquinas e equipamentos existentes em 
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sua área de serviço; controlar o estoque de remendos e afins;  manter controle diário de atendimento;  
executar outras tarefas correlatas. 
 
Carpinteiro 
Instalar esquadrias e outras peças de madeira ou metal, como janelas, básculas e fechaduras; reparar 
elementos de madeira; colocar ou substituir ferragens em móveis; confeccionar e montar formas de 
concretagem, peças empregadas em obras; executar peças em carpintaria como forros, palanques e 
engradamentos; realizar acabamentos em móveis; operar máquinas de carpintaria; construir e reconstruir 
pontes e pontilhes de madeira; zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas do trabalho; 
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
Contador 
Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar 
normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de 
escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes 
patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis, participar de trabalhos de 
tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos 
de contabilidade em repartições; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a 
situação financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto de vista contábil, o levantamento dos 
bens patrimoniais do Município; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras 
de contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar, 
sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; acompanhar a execução e prestar contas de 
convênios e contratos firmados pelas diversas unidades do Município; prestar informações ao controle 
interno quando demandado; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Costureira 
Costurar e testar peças-piloto, além de especificar componentes para confecção dessas peças-piloto 
(agulhas, botões, linhas); preparar peças para costura traçando riscos de corte, encaixando peças no 
molde, conferindo dimensões dos tecidos e etc.; costurar peças e roupas em tecidos; controlar a qualidade 
dos produtos; realizar pequenos reparos de manutenção nas máquinas e equipamentos de costura; dar 
acabamento final ao serviço como: pregar botões e realizar pequenos reparos nas roupas, preparar os 
produtos confeccionados para armazenagem e expedição embalando peças, preenchendo relatórios de 
estoque e conferindo estoques de produção; atuar em todas as etapas da confecção de roupas sob medida, 
desde o desenho modelo até sua expedição; executar serviços de costureira e bordadeira, operando 
máquinas industriais de costura reta, de overloque e de bordar; executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade de serviço e orientação superior. 
 
Coveiro 
Proceder a abertura de covas simples (sepultamento em terra), usando pá e abrindo buracos, de acordo 
com as medidas pré-estabelecidas; auxiliar na descida do caixão, utilizando cordas para o apoio; efetuar a 
cobertura das covas, com terra e cal, colocando em seguida a placa de identificação; proceder a abertura e 
limpeza das covas e gavetas para efetuar novos sepultamentos; proceder a abertura do Cemitério a 
qualquer hora, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados (plantão); recolher e guardar ossadas 
em ossuários gerais e especiais, conforme determinações dos superiores; colaborar na exumação 
(necropsia) de cadáveres; executar tarefas de capinação, varrição e remoção do lixo com carriolas, 
colaborando para a manutenção da ordem e limpeza de sua área de trabalho; zelar pelo uso e conservação 
dos materiais e ferramentas de trabalho; providenciar a remoção de ossos para sepultamento em outras 
localidades; proceder o sepultamento de ossos vindo de outros Municípios (traslados); executar outras 
tarefas afins, determinadas pelo superior imediato. 
 
Digitador 
Transferir os dados das planilhas manuscritas ou impressas para planilhas digitais em programas de 
processamento de dados; fazer digitação de documentação para processadores de texto, programas de 
edição de imagens e apresentações, programas de bancos de dados no sistema de internet; manter a 
sequência e o controle de documentos; conferir os trabalhos digitados; executar outras tarefas correlatas. 
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Eletricista 
Colocar, fixar e montar quadros elétricos, caixas de fusíveis ou disjuntores; efetuar ligações de fios e fonte 
fornecedora de energia, reparo e substituição de tomadas, alarmes, campainhas; executar manutenção 
corretiva e preventiva em motores e bombas do sistema de transporte de água e outros equipamentos 
elétricos; realizar serviços de aterramento em diversos sistemas; executar correção de queda de fusíveis em 
transformadores de alta tensão com recolocação de fusíveis e participa de planejamento de plano de 
prevenção de consumo elétrico - realizar outras atividades correlatas.  
 
Eletricista de Autos 
Planejar serviços de instalação e manutenção eletrônicos em veículos, conectando cabos aos 
equipamentos e acessórios e testando o funcionamento de máquinas , equipamentos e sistemas para 
operação; efetuar manutenção preventiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas, veículos e 
equipamentos, diagnosticando os defeitos eletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e 
montando peças e componentes, simulando o funcionamento dos mesmos; contribuir para a conservação 
do meio ambiente e local de trabalho, preocupando-se com as sucatas ferrosos ou resíduos escorridos e 
derramados no chão, bem como descartando filtro de óleo no local correto; atender a solicitação de socorro 
aos veículos ou máquinas que apresentam defeitos na parte elétrica quando se encontram em trabalhos 
nas zonas urbanas e rurais; solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas 
atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho; Prestar 
atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme 
orientação e/ou solicitação do superior imediato. 
 
Encarregado do Serviço da Junta Militar 
Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e 
processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas;efetuar e auxiliar no 
preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; otimizar as comunicações internas e 
externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio 
eletrônico, entre outros; emitir guias de arrecadação de valores e numerários, documentos pessoais, dentre 
outros;monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; instruir requerimentos 
e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando prazos, normas e procedimentos 
legais; organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, 
relatórios, periódicos e outras publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os programas 
e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; operar máquinas 
de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de acordo com as necessidades do 
trabalho; redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e 
das normas de comunicação oficial; realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação 
da chefia imediata; participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade. 
 
Enfermeiro 
Coordenar as atividades gerais de enfermagem nos Centros, Hospitais, Centros e Postos de Saúde; 
promover palestras referentes aos diversos aspectos de saúde para a produção; orientar os serviços de 
vacinação e auxiliar os médicos em seus trabalhos; proceder ao acompanhamento e avaliação do trabalho 
desenvolvido pelas auxiliares de saúde visando o adequado atendimento à população; propor e desenvolver 
programas de treinamento de agentes de saúde, visando ao desenvolvimento profissional dos servidores da 
área de saúde; coordenar e acompanhar a realização de campanhas de saúde promovidas pelo Município 
ou por órgãos conveniados ou parceiros; propor e desenvolver programas de saúde pública de acordo com 
diretrizes adotadas pelo Município; atuar como enfermeiro obstetra de acordo com a sua habilitação; 
realizar entrevista clínica e avaliação de eficácia das medidas que aliviam a dor; utilizar-se de técnicas, 
equipamentos e instrumentos adequados ao bom desempenho profissional; inserir-se na estratégia da 
saúde da família; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; participar 
de projetos de treinamento e programas educativos; classificar e codificar doenças; manter atualizados os 
registros das ações necessários a sua área de competência; aplicar vacinas e injeções; responder pela 
observância de prescrição médica relativas a doentes; ministrar remédios e zelar pelo bem-estar e 
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segurança dos doentes; supervisionar a esterilização do material da sala de operações; atender casos 
urgentes no hospital, na via pública ou em domicílio; auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; 
supervisionar os serviços de higienização dos doentes, bem como das instalações; promover o 
abastecimento de material de enfermagem; orientar serviços de isolamento de doentes; supervisionar os 
serviços dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem; executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas; 
 
Engenheiro Agrônomo 
Planejar, auxiliar e executar os serviços ligados à escolha da cultura, preparação do solo, do plantio, da 
adubação e da colheita; cuidar da criação, alimento, saúde, reprodução e abate de rebanhos, bem como no 
combate à pragas e doenças que atacam plantações e animais; acompanhar ainda, o transporte, o 
beneficiamento, a industrialização e a venda dos produtos; planejar e executar obras e serviços técnicos de 
engenharia rural, incluindo construções para fins rurais, visando à aumentar a funcionalidade das 
instalações e irrigação e drenagem para fins agrícolas; pesquisar e implantar novas tecnologias no setor 
agroindustrial, incluindo beneficiamento e conservação de produtos e seu aproveitamento industrial, 
aproveitamento de  recursos naturais e do meio ambiente, defesa e vigilância sanitária, projetos de 
mecânica, adubação, irrigação e colheita; fiscalizar a indústria e o comércio de adubos e agrotóxicos, 
desenvolver assim projetos de cuidar da padronização e do controle de qualidade dos produtos finais; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis 
com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Engenheiro Ambiental 
Avaliar a dimensão do impacto ambiental causado por obras de construção civil de todos os tipos e portes; 
verificar a adaptação da obra ao meio ambiente ao longo da construção; elaborar relatórios sobre esse 
impacto, levando em conta dados processados por sensoriamento remoto, levantamentos fotográficos 
aéreos, mapeamento e cartografia digital; realizar pesquisas em laboratório e medições em campo sobre 
poluição do solo, da água e do ar; elaborar projetos de planejamento ambiental; planejar e viabilizar a 
recuperação de áreas degradadas; na indústria, indicar o destino final dos resíduos (sobras e despejos 
industriais);elaborar projetos de saneamento básico (esgoto); observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em 
regulamento. 
 
Engenheiro Civil 
Projetar, dirigir, fiscalizar obras em construção ou reforma conduzir a conservação de estradas de rodagem, 
vias públicas, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos 
topográficos; aprovar projetos; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir 
e executar as instalações de força motriz, mecânica, eletromecânica e redes de distribuição de energia, 
água, sanitária e pluvial; examinar projetos e proceder a vistorias de construções; exercer atribuições 
relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto 
armado, aço e madeira; expedir modificações de autos de infração referentes à irregularidade por 
infringência às normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; cumprir e fazer cumprir as 
normas do setor; propor normas e rotinas relativas a sua área de competência; manter atualizados os 
registros das ações de sua função; executar trabalhos próprios de Engenharia Civil, de acordo com atos e 
normas legais; elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, relativos às obras e instalações 
destinadas ao saneamento básico, pontes, edificações e correlatos, segundo técnicas específicas; proceder 
ao estudo de características e preparar planos, orçamentos de custos, métodos de trabalho e demais dados 
requeridos para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras assegurando os 
padrões técnicos exigidos; desenvolver trabalhos técnicos de engenharia que viabilizar a demarcação, 
medição e representação de terrenos, lotes e áreas pertencentes ao município ou de particulares, conforme 
estabelecido pelo órgão; orientar e supervisionar o trabalho de desenhistas arquitetônicos conforme projetos 
propostos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;  executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
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Facilitador de Oficinas 
Responsável pela realização de oficinas de convívio por meio do esporte, lazer, arte e cultura. Tem como 
atribuições: Interagir com o Orientador Social; garantir a integração das atividades aos conteúdos; garantir 
os percursos socioeducativos desenvolvidos pelos integrantes dos grupos; aplicar as atividades culturais, 
esportivas e de lazer; registrar a frequência diária dos jovens; avaliar o desempenho dos jovens nas 
atividades propostas; acompanhar o desenvolvimento de atividades; participar, juntamente com o técnico de 
referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos jovens; participar de reuniões sistemáticas e das 
capacitações do Serviço. 
 
Farmacêutico 
Dimensionar a necessidade de aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar; controlar o 
estoque de remédios utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, nos ambulatórios médicos e no hospital, 
de acordo com a sua área de atuação, observando as condições de armazenagem e data de validade dos 
mesmos; proceder a conferência de medicamentos cedidos pela Unidade Básica de Saúde, conforme 
prescrição médica; assumir a responsabilidade de todos os atos farmacêuticos; esclarecer ao público o 
modo de utilização de medicamentos e seus possíveis efeitos colaterais; manter os medicamentos em bom 
estado de conservação, garantindo qualidade, eficácia e segurança do produto bem como a conservação e 
limpeza do local; colaborar com os Conselhos de Farmácia e autoridades sanitárias sobre irregularidades 
detectadas em medicamentos no estabelecimento sob sua direção técnica; preparar e fornecer 
medicamentos conforme prescrições médicas; aprontar produtos farmacêuticos conforme fórmulas 
estabelecidas; controlar entorpecentes e produtos similares, registrando a saída em guias e livros, conforme 
receituários, atendendo aos dispositivos legais; responsabilizar-se por medicamentos que exigem, pela 
legislação, controle mais rigoroso, em função de seus efeitos adversos sérios, necessitando estarem em 
armário chaveando, sob a guarda do profissional farmacêutico, e cuja venda só pode ser efetuada mediante 
apresentação e retenção de receita médica, com validade até 1 mês após a data da prescrição. Este 
controle das receitas médicas é feito através de registro em um livro próprio para este fim; prestar 
esclarecimentos sempre que for necessário, além de estar habilitado a promover ou integrar-se em 
atividades que contribuam para a melhor qualidade de vida da comunidade em que está inserido, através de 
noções básicas de saúde; executar outras atividades correlatas e que lhe forem atribuídas. 
 
Fiscal de Meio Ambiente 
Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes aos processos de licenciamento; promover a 
fiscalização das atividades licenciadas ou em processo de licenciamento e desenvolver tarefas de controle e 
de monitoramento ambiental; promover a apuração de denúncias e exercer a fiscalização sistemática do 
meio ambiente no Município; trazer ao conhecimento do ente ou órgão responsável qualquer agressão ao 
meio ambiente, independentemente de denúncia; emitir laudos de vistoria, autos de constatação, 
notificação, embargos, ordens de suspensão de atividades, autos de infração e multas, em cumprimento da 
legislação ambiental municipal e demais legislação pertinente; promover a apreensão de equipamentos, 
materiais e produtos extraídos, produzidos, transportados, armazenados, instalados ou comercializados em 
desacordo com a legislação ambiental; executar perícias dentro de suas atribuições profissionais, realizar 
inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições ligadas a preservação e uso sustentável 
dos recursos naturais; exercer o poder de polícia ambiental e em especial aplicar as sanções 
administrativas previstas na legislação ambiental municipal, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
Fiscal de Receita 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; verificar os registros de pagamentos dos 
tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de 
impostos; fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; auxiliar nas campanhas de 
esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos municipais; verificar a regularidade do 
licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços; verificar a regularidade da 
utilização dos meios de publicidade em via pública; executar outras tarefas correlatas. 
 
Fiscal de Receita I 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; verificar os registros de pagamentos dos 
tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de 
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impostos; fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; lavrar autos de infração e 
apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos 
correlatos; sugerir campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos 
municipais; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações 
de serviços; verificar a regularidade da utilização dos meios de publicidade em via pública; executar outras 
tarefas correlatas. 
 
Fiscal Sanitário 
Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante, a fiscalização permanente; a 
lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de multa; a 
interdição do estabelecimento; a apreensão de bens e mercadorias; o cumprimento de diligencias; 
informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal; Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento 
da legislação municipal; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; identificar os 
problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, 
radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas à saúde, 
relacionando-os com as condições de vida da População; identificar as opiniões, necessidades e problemas 
da população relacionada ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao 
exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais 
zoonoses; realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância 
sanitária; classificar os estabelecimentos e produtos segundo critério de risco epidemiológico; promover a 
participação de grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e outros) no 
planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; participar de programação de 
atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância 
sanitária, segundo as prioridades definidas; participar na programação atividades de colheita de amostras 
de produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes, 
domissanitários e correlatos); realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior 
consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos 
estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos; realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas 
(programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em estabelecimentos alimentares e 
outros de interesse da vigilância sanitária; auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 
animal; realizar  colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise 
fiscal, surto e controle de rotina; participar da criação de mecanismos de notificação de casos e ou surtos de 
doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; aplicar, quando necessárias medidas previstas em 
legislação sanitária vigente (intimações, infrações e apreensões; orientar responsáveis e manipuladores de 
estabelecimentos quando da emissão doas autos/termos; validar a licença sanitária de estabelecimentos de 
menor risco epidemiológico, mediante aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da 
inspeção; participação da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu 
redirecionamento; participar na promoção de atividades de informações de debates com a população, 
profissionais e entidades representantes de classe sobre temas da vigilância sanitária; executar atividades 
internas administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público; emitir 
relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação; efetuar vistoria e fiscalização em 
estabelecimentos públicos, comerciais e industriais verificando as condições gerais de higiene, limpeza de 
equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de 
deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio; inspecionar imóveis antes de serem habitados 
verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar as medidas profiláticas e de segurança 
necessárias, com o fim de obter alvarás; vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, 
verificando as condições gerais, de higiene, data de vencimento de medicamentos e registro de 
psicotrópicos; coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados à saúde; 
entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas.   
 
 
Fisioterapeuta 
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de 
pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos 
órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de 
acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e 
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de nervos periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento 
com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos pacientes 
exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover 
correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulaçãosanguínea; proceder ao 
relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos; atuar 
no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em todos os níveis de atenção à 
saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde; recepcionar e promover consultar, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo 
dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam 
elaborar o diagnóstico; orientar os pacientes sobre a prática de exercícios adequados que permitam diminuir 
as afecções ou deficiências físicas, orientando e acompanhando o seu desenvolvimento; prestar 
esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico; 
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; emitir laudos, 
pareceres, atestados e relatórios; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Fonoaudiólogo 
Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de 
outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; atender consultas de 
fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas e creches; atuar em conformidade 
com as atribuições específicas de sua área, em atenção permanente aos princípios éticos, leis e atos 
normativos; tratar de pacientes com distúrbios vocais, alterações da fala, alterações da linguagem oral, 
leitura e escrita; efetuar avaliação e diagnósticos fonoaudiológicos, por meio de avaliação do 
desenvolvimento neuro-psico-motor, da fala, do sistema auditivo entre outros; aplicar procedimentos 
fonoaudiológicos, prescrevendo atividades, preparando material terapêutico, procedimentos de adaptação 
pré e pós-cirúrgico; orientar pacientes e familiares, explicando os procedimentos e rotinas, esclarecendo 
dúvidas; realizar visitas domiciliares, às escolas e locais de trabalho, demonstrando procedimentos e 
técnicas específicas; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, 
gerenciando os programas e campanhas; exercer atividades técnicas e científicas, desenvolvendo 
metodologias e tecnologias de avaliação, tratamento, adaptação, habilitação e reabilitação de pacientes; 
reorientar condutas terapêuticas; realizar avaliação, prescrição, tratamento e prevenção em fonoaudiologia, 
no que se refere à área de comunicação escrita, oral, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica; 
participar de grupos operativos e ações de educação em saúde; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em 
regulamento. 
 
Gari 
Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras e outros instrumentos similares, 
para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o lixo e entulhos, 
acondicionando-os em lixeiras apropriadas, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros 
depósitos adequados; percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; 
zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, 
recolhendo-os e mantendo-os limpos; cuidar da limpeza das áreas onde se localizam os depósitos de 
resíduos como caçambas, dispostas em vários locais da cidade, realizar tarefas de separação de lixo, por 
tipo de classificação do material, para beneficiamento futuro do mesmo;realizar, eventualmente, a varrição 
de logradouros públicos;utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela gestão municipal 
como botas, luvas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Jardineiro 
Executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, 
de acordo com a época e local; conservar áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas 
determinadas, adubando e arando adequadamente, removendo folhagens secas, e procedendo a limpeza 
das mesmas; manter a estética, colocando grades ou outros anteparos, conforme orientação. providenciar a 
pulverização para eliminar ou evitar pragas. Realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da 
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unidade de trabalho. operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem. zelar 
pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução 
dos serviços. zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho. executar tratamento e descarte dos resíduos de 
materiais provenientes do seu local de trabalho. • executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior e outras atividades compatíveis com especificadas, conforme as necessidades 
do Município. 
 
Lavador de Carros 
Executa tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte interna e externa; 
eEfetua a limpeza das partes inferiores; lava a lataria, vidros e outras partes necessárias do veículo 
utilizando equipamento e material apropriado; efetua polimento da estrutura metálica dos veículos; controla 
o estoque de material de limpeza, bem como a periodicidade da lavagem dos veículos; cuida do local de 
trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade durante o 
turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; zelar pela saúde, 
segurança e meio ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas 
com riscos de acidentes, bem como utilizando equipamento de proteção individual , quando necessário, a 
fim de manter a integridade física própria e a de terceiros; solicitar a orientação do superior imediato, 
quando do surgimento de dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para 
a eficácia do trabalho; participa de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o 
aperfeiçoamento do conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria 
contínua, bem como o desenvolvimento profissional e pessoal; prestar atendimento e realizar outras 
atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido. 
 
Mecânico 
Efetuar a manutenção preventiva de motores, fazendo revisões nos veículos, máquinas e equipamentos na 
parte mecânica, a fim de verificar desgastes de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu 
perfeito funcionamento; examinar o veículo ou equipamento rodoviário, inspecionando-os para detectar os 
defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos;efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou 
dos componentes avariados, utilizando ferramentas e procedimentos apropriados; procurar localizar, em 
todos os consertos, a causa dos defeitos apresentados; proceder à distribuição e ajuste de peças 
defeituosas, utilizando ferramentas, instrumentos de medição e de controle e outros equipamentos, de 
conformidade com técnicas recomendadas;  fazer a montagem do conjunto mecânico, substituindo peças 
ou sanando defeitos, utilizando ferramentas, instrumentos e procedimentos técnicos apropriados;  testar o 
serviço executado, colocando o veículo ou máquinas rodoviárias em funcionamento e dirigindo-o, se for o 
caso, para comprovar o seu resultado;  ter conhecimento do sistema hidráulico, conversor e torque;  efetuar 
ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos, máquinas e equipamentos;  ter 
conhecimento de sistema pneumático e hidráulico;  ter conhecimento de sistema com ignição e injeção 
eletrônica; zelar por materiais, ferramentas e equipamentos, providenciando limpeza, conserto, 
manutenção, substituição e devolução; executar outras tarefas correlatas. 
 
Medico Clínico Geral 
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade e valorizar a relação médico-paciente e 
médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; realizar assistência integral 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos nas Unidades de Saúde da Família 
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc); realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais e procedimentos para fins de diagnóstico; assistir às urgências 
clínicocirúrgicas; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
contribuir e participar das atividades de educação permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASD e 
TSB; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; X; 
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participar das atividades de educação permanente desenvolvida pela SMS; observar e cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 
previstas em regulamento 
 
Medico Psiquiatra 
Realizar atendimento na área de psiquiatria; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e área; Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Assessorar, elaborar e 
participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, 
articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à 
melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a 
evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a 
pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis 
de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; 
Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; 
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para 
prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de 
reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores 
de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a 
ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos 
serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos 
de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na 
execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
 
Monitor de Aprendizagem 
Orientar as crianças no que se refere à higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover 
horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde e o bem estar das 
crianças; prestação de primeiros socorros; comunicar aos pais os aconselhamentos relevantes do dia; levar 
ao conhecimento da chefia imediata qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das 
crianças no ambiente educacional; apurar a frequência diária das crianças; respeitar as épocas do 
desenvolvimento das crianças, dando ênfase à socialização; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que 
favoreçam a aprendizagem infantil; organizar registros de observação das crianças; acompanhar e avaliar 
sistematicamente o processo educacional; participar de atividades extraclasse; participar de reuniões 
pedagógicas administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 
 
Motorista 
Conduzir Veículos Automotores leves ou pesados obedecendo e observando as regras de segurança no 
trânsito e legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, 
sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades do Setor a que estiver subordinado; 
zelar pela limpeza e bom funcionamento do veículo sob sua responsabilidade; manejar equipamentos em 
caminhões em obras, coleta de resíduos controlando a aplicação do material de pavimentação, para 
estender e alisar as camadas de asfalto ou de preparo similar, sobre a superfície de ruas e avenidas da 
municipalidade; providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos sob a sua responsabilidade, 
de acordo com as normas do setor de transportes ou outro órgão substituto; conduzir a documentação do 
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veículo e dos bens transportados; manter os veículos em perfeitas condições em relação às leis de trânsito; 
recolher o veículo à garagem após a tarefa cumprida; conduzir veículos de e utilitários, de transporte 
escolar, ambulância, mediante ordem de serviço e de acordo com as normas do setor e do trânsito; 
apresentar relatórios de viagens; controlar a quilometragem e outras providências necessárias ao bom 
desempenho da função; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Nutricionista 
Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população; prestar assistência nutricional, identificando a população-alvo e 
as necessidades nutricionais; orientar familiares e responsáveis providenciando a educação e orientação 
nutricional; planejar cardápios; confeccionar escalas de trabalho; selecionar fornecedores; selecionar 
gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; supervisionar compras, recepção de 
gêneros e estoque de alimentos; supervisionar pessoal operacional, preparo e distribuição das refeições; 
executar procedimentos técnico-administrativos; efetuar controle higiênico-sanitário, através do controle da 
higienização de pessoal, utensílios e dos alimentos; controlar a validade dos  produtos; planejar unidades 
de alimentação e nutrição; nutrição; planejar serviços e programas de nutrição de pacientes de hospital, da 
clientela de unidades de saúde, dos educandos da rede municipal, de clientela carente das unidades de 
saúde do Município; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação 
e distribuição de alimentos; promover programas de assistência integral à saúde; analisar os indicadores 
diretos e indiretos do estado nutricional das comunidades; atuar nas ações de nutrição materno-infantil, da 
mulher, da criança, do adolescente, do idoso; aplicar as técnicas da conservação de alimentos e da 
legislação em qualidade de alimentos; realizar palestras e orientações alimentares, responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; inserir-se no programa de 
saúde da família; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamento e local de trabalho; participar 
de projetos de treinamento e programas educativos; classificar e codificar doenças; manter atualizados os 
registros das ações necessários à sua área de competência; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em 
regulamento. 
 
Odontólogo 
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios 
éticos, leis e atos normativos do Conselho Profissional; prevenir, diagnosticar e tratar as enfermidades e 
afecções dos dentes e da boca; ministrar diversas formas de tratamento cirúrgico, medicamentoso e de 
outra natureza para as doenças e afecções dos dentes e da boca; elaborar e aplicar medida de caráter 
público, para diagnosticar e melhorar as condições de higiene dentária e bucal das pessoas que procuram 
pelo atendimento nas Unidades de Atendimento da Prefeitura; sugerir, promover e coordenar programas de 
saúde bucal preventivo nas diferentes camadas sociais e órgãos do Município; acompanhar, verificar e 
orientar a limpeza geral do consultório odontológico e a assepsia do instrumental utilizado; solicitar a 
reposição periódica de material de consumo, conforme normas estabelecidas; preencher fichas individuais 
dos pacientes e relatório mensal do trabalho realizado; fazer registros dos serviços executados; proceder a 
exames solicitados; difundir os preceitos de saúde pública, odontológica através de aulas, palestras, 
impressos, escritos; executar programas de saúde do escolar e fazer preventivas da saúde bucal das 
crianças; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo; inserir-se nas estratégias de saúde da família; realizar programas de treinamento; classificar e 
codificar doenças; manter atualizados os registros das ações necessários a sua área de competência. 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com 
a natureza do cargo e previstas em regulamento. Trabalhar em conjunto com a Equipe de Saúde da Família 
em suas atividades individuais e coletivas. 
 
Operador de Máquina Pesada 
Opera máquinas da construção civil, através de comandos específicos, para escavar, nivelar, aplainar e 
compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto ou similar nas vias 
públicas 
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Pedagogo Hospitalar 
Atuar com olhar epistêmico, enquanto educador/socioeducador qualificado no estímulo, motivação, 
mediação e monitoria das ações socioeducativas de assistência social intergeracionais e interdisciplinares 
de ensino e aprendizagem que promovam: o desenvolvimento de potencialidades e aquisições cognitivas 
educativas, socioculturais e laborais; o desenvolvimento cognitivo das condições de socialização e pleno 
exercício da cidadania; e, na efetivação, fortalecimento, reforço e reconstrução dos vínculos de escolaridade 
formal; atuar enquanto educador/socioeducador especializado na capacitação e desenvolvimento de 
potencialidades de capital humano com atuação enquanto gestor ou operador socioassistencial, tanto em 
processo de formação básica como de educação continuada para a atuação qualificada; atuar nos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, contribuindo nas ações das equipes inter e transdisciplinares; 
compreender os usuários da política pública de assistência social como indivíduos que necessitam 
reconhecer-se enquanto sujeitos de direitos e pessoas que necessitam resgatar sua identidade, autoestima 
e em busca de autonomia e empoderamento; compreender as pessoas como sujeitos em formação; garantir 
as famílias a acolhida, renda e fortalecimento dos vínculos ou reconstrução daqueles que seus vínculos já 
foram rompidos; fazer busca ativa das famílias, acompanhando o rendimento escolar; nos Serviços; 
acompanhando o planejamento pedagógico com os educadores sociais; promover capacitação continuada 
para educadores sociais; promover atividades grupais; reuniões com as famílias; palestra para divulgação 
dos serviços; elaborar material gráfico e didático para as capacitações dos trabalhadores da assistência 
social; elaborar cartilhas sobre temas de interesse das comunidades; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 
previstas em regulamento 
 
Pedreiro 
Verificar   as   características   das   obras,   examinando   plantas   e   especificações técnicas, orientar na 
escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; orientar a composição de 
mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa desejada; assentar tijolos, 
ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; 
rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas; operar betoneiras; 
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
  
Porteiro 
Ser assíduo e pontual, cumprindo a respectiva escala de serviço, fiscalizar a entrada e saída de pessoas, 
observando o movimento das mesmas no saguão da portaria principal, nos saguões dos elevadores e nos 
pátios, (corredores, prédios) e garagens e procurando identificar suspeitas, ou encaminhar as demais ao 
destino solicitado. 
 
Professor de 6ª A 9ª ano 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela substituição eventual 
de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, pela docência em laboratório de ensino, em sala de recursos 
didáticos e em oficina pedagógica e pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem; 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;participar da elaboração do 
calendário escolar; exercer atividade de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos 
termos do regulamento; atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou, como docente, 
em projeto de formação continuada de educadores, na forma do regulamento; 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; participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante 
o processo de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades 
realizadas; promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 
profissional;exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional 
da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar; observar e cumprir as normas de 
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higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 
previstas em regulamento. 
 
Professor PEB1- 1º ao 5º Ano 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela substituição eventual 
de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, pela docência em laboratório de ensino, em sala de recursos 
didáticos e em oficina pedagógica e pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem; 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;participar da elaboração do 
calendário escolar; exercer atividade de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos 
termos do regulamento; atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou, como docente, 
em projeto de formação continuada de educadores, na forma do regulamento; 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; participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante 
o processo de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades 
realizadas; promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 
profissional;exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional 
da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 
previstas em regulamento. 
 
Professor PEB1 - Educação Infantil 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou por aulas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela substituição eventual 
de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, pela docência em laboratório de ensino, em sala de recursos 
didáticos e em oficina pedagógica e pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem; 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;participar da elaboração do 
calendário escolar; exercer atividade de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos 
termos do regulamento; atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou, como docente, 
em projeto de formação continuada de educadores, na forma do regulamento; 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; participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante 
o processo de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades 
realizadas; promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 
profissional;exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional 
da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e 
previstas em regulamento. 
 
Psicólogo 
Na área da Saúde (Psicólogo Clínico): atuar na área específica da saúde, colaborando para a compreensão 
dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe 
multiprofissional; atuar junto à equipes multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender 
os fatores emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de 
especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e demais unidades de saúde do Município. Na área da 
Educação: proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de 
dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da 
personalidade e no psicodiagnóstico; estudar sistemas de motivação de aprendizagem, métodos novos de 
treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da 
natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais 
diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; analisar as características de indivíduos 
supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas 
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especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; 
participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões 
e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua conseqUente 
auto-realização; identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios 
sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para 
aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para 
tratamento com outros especialistas; prestar orientação psicológica aos es da rede de ensino e das creches 
municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos; Na área Social: 
promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos 
sociais nacionais, culturais, intra e interculturais; atuar junto a organizações comunitárias, em equipe 
multiprofissional no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas comunitários; 
assessorar os órgãos do Município na elaboração e implementação de programas de mudança de caráter 
social e técnico, em situações planejadas ou não; compor equipe multiprofissional das unidades 
sociassistenciais. Na área do trabalho: atuar individualmente ou em equipe multiprofissional, onde quer que 
se dêem as relações de trabalho nas organizações sociais formais ou informais, visando à aplicação do 
conhecimento da Psicologia para a compreensão, intervenção e desenvolvimento das relações e dos 
processos intra e interpessoais e suas articulações com as dimensões política, econômica, social e cultural. 
As atribuições específicas em cada área serão estabelecidas em regulamento de cada Unidade. 
 
Recepcionista 
Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para 
prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores 
procurados. 
 
Serviçal 
Promover campanhas educativas, fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios e 
pareceres; zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos destinados à execução de sua atividade; 
executar atividades de vigilância à saúde; serviços de limpeza hospitalar, copa e cozinha; executar serviços 
de limpeza e higiene das repartições públicas; recolhimento do lixo nas dependências internas; conservar e 
controlar materiais e equipamentos utilizados; cuidados especiais com o acondicionamento do lixo; observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a 
natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Supervisor Educacional 
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; atuar como elemento articulador das 
relações interpessoais internas e externas da escola que envolvam os profissionais, os alunos e seus pais e 
a comunidade; planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas internos de capacitação 
profissional e treinamento em serviço; participar da elaboração do calendário escolar; participar das 
atividades do Conselho de Classe ou coordená-las; 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; 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; exercer atividades de apoio à docência; exercer 
outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas 
no regulamento desta lei e no regimento escolar. 
 
Técnico em Contabilidade 
Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas 
organizando boletins de receita e despesa; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; examinar 
empenhos analisando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos à 
despesa interpretando legislação referente à contabilidade pública, organização, manutenção e orientação 
do controle interno do Executivo; organizar, orientar os sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial, 
com emissão de balancetes anuais, anexos e adendos exigidos pela legislação vigente; prestar contas junto 
ao Tribunal de Contas, encaminhamento de balancete mensal à Câmara Municipal e documentos de 
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receitas e despesas; elaborar atos que disponham sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ou 
especiais; contestar, quando for preciso, as irregularidades apontadas nos pareceres prévios do Tribunal de 
Contas; participar da elaboração do balanço geral e todas atividades compatíveis com a sua formação 
profissional; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Técnico em Radiologia 
Selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo médico, e 
colocá-los no chassi; posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da 
área a ser radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas; zelar pela segurança da saúde dos 
pacientes que serão radiografados, instruindo-os quanto aos procedimentos que devem ser executados 
durante a operação do equipamento de raios X, bem como tomar providências cabíveis à proteção dos 
mesmos; operar equipamentos de raios X, acionando os dispositivos apropriados, para radiografar a área 
determinada; encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do filme; operar máquina 
reveladora, preparando e utilizando produtos químicos adequados, para revelar, fixar e secar as chapas 
radiográficas; encaminhar a radiografia já revelada ao médico responsável pela emissão de diagnóstico, 
efetuando as anotações e registros necessários; controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no 
setor, verificando e registrando o consumo, para solicitar reposição, quando necessário; utilizar 
equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios X, para segurança da sua saúde; 
registrar entrada e saída de RX, anotando em formulário próprio para controle do material; receber, conferir, 
registrar e armazenar material de consumo; preencher fichas, formulários e mapas, conferindo às 
informações e os documentos necessários; elaborar quadros, tabelas estatísticas, bem como relatórios 
parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade; zelar pela conservação dos 
equipamentos que utiliza; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 
outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Técnico em Enfermagem 
Cumprir normas e regulamentos da instituição; ter como norma o Código de Ética Profissional do COREN; 
receber o paciente no Centro Cirúrgico; participar de reuniões com seus líderes quando solicitado; participar 
de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos; manter a ordem e a limpeza no seu ambiente 
de trabalho; zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente, da equipe multiprofissional; zelar 
pelo correto manuseio de equipamentos; estar ciente das cirurgias marcadas para a sala de sua 
responsabilidade; priorizar os procedimentos de maior complexidade, conforme orientação do enfermeiro; 
prover o material e equipamentos adequados, de acordo com cada tipo de cirurgia e as necessidades 
individuais do paciente, descritas no planejamento de assistência realizado pelo enfermeiro assistencial; 
remover sujidades dos equipamentos expostos e das superfícies, levando em consideração as orientações 
do setor de controle de infecção da Unidade; verificar a limpeza de paredes e do piso das Unidades; 
verificar o funcionamento dos gases medicinais e equipamentos; verificar o funcionamento da iluminação 
das Unidades assistenciais; tomar providências para a manutenção da temperatura adequada da sala; 
auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, certificando-se do correto 
posicionamento de cateteres, sondas e drenos; auxiliar no correto posicionamento para o ato cirúrgico; 
notificar o enfermeiro responsável sobre possíveis intercorrências; utilizar corretamente equipamentos, 
materiais permanentes, descartáveis e roupas; auxiliar o anestesiologista na indução/reversão do 
procedimento anestésico; preencher corretamente todos os impressos pertinentes ao prontuário do paciente 
e a instituição; comunicar ao enfermeiro defeitos em equipamentos e materiais; controlar materiais, 
compressas e gases como fator de segurança para o paciente; auxiliar na paramentação da equipe 
cirúrgica; abrir os materiais estéreis dentro de técnicas assépticas; solicitar a presença do enfermeiro 
sempre que necessário; encaminhar peças exames e outros pedidos realizados no transcorrer da cirurgia; 
auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, certificando-se do correto 
posicionamento de cateteres, sondas e drenos; realizar a desmontagem das unidades utilizadas; observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a 
natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; eleger procedimentos de habilitação para 
atingir os objetivos propostos a partir da avaliação; facilitar e estimular a participação e colaboração do 
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paciente no processo de habilitação ou de reabilitação; avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir 
mudanças e evolução; planejar atividades terapêuticas de acordo com as prescrições médicas; redefinir os 
objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; promover campanhas educativas; produzir 
manuais e folhetos explicativos; utilizar recursos de informática. executar outras tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Trabalhador Braçal 
Roçar, capinar e limpar materiais e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; fazer a coleta e 
transporte de lixo para caminhões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e 
volumes em geral; cavar e limpar valas, valetas, bueiros, fossas e outros; fazer a limpeza de córregos e 
ribeirões; drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; auxiliar na construção e reparo de 
pontes, bueiros e mata-burros; cavar o solo para implantação de manilhas; preparar qualquer tipo de massa 
a base de cal, cimento e concreto; carregar tijolos, telhas, tacos e outros, bem como auxiliar no 
assentamento dos mesmos; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e/ou equipamentos de 
trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 
 
Vigilante 
Manter vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, centros de esportes, escolas, obras 
em execução e edifícios onde funcionam repartições municipais; percorrer sistematicamente as 
dependências de edifícios da administração pública e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, 
portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam 
suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas 
dependências de edifícios municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando 
autorizações, para garantir a segurança do local; anotar em impresso próprio, entrada e saída de veículos, 
pertencentes à prefeitura, bem como sua procedência e seu destino, para posterior controle; zelar pela 
segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância; 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a 
natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Viveirista 
Efetuar adubamento, irrigação, plantio e repicagem de mudas, sombreamento, aplicar fungicidas e 
inseticidas; coletar sementes em geral; zelar pela conservação e manutenção do viveiro municipal; ter sob 
sua guarda os materiais destinados ao seu trabalho; trabalhar com máquinas agrícolas de corte de 
gramíneas e podas e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

Jaíba – MG, 24 de  Junho de 2017.  
 
 

Reginaldo Antônio da Silva 
Prefeito Municipal 

 


