PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2020 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Descrição sumária do cargo: Prestar atendimentos em ambulatórios, postos de saúde, vacinação,
distribuição e controle de medicamentos, inspeção sanitária em postos de saúde e estabelecimentos
comerciais; atuar em campanhas educativas; atuar na execução de campanhas de erradicação de agentes
nocivos à saúde pública e nas campanhas de prevenção.
Descrição detalhada do cargo: Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e
a população adscrito às Unidades Básicas de Saúde, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; trabalhar com a descrição de
famílias em base geográfica definida, a micro área; estar em contato permanente com as famílias
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção das doenças, de acordo
com o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros
atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; desenvolver atividades
de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de
visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo
a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, por meio de
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades
definidas pela equipe; e cumprir com as atribuições atualmente definidas para os Agentes Comunitários de
Saúde - ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da Dengue; desenvolver atividades nas
unidades básicas, desde que vinculadas às atribuições acima; 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 COMUNITÁRIO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Descrição sumária do cargo: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde, ações de defesa sanitária, combate às endemias e zoonoses mediante ações de campo, realizações
de relatórios e outras ações na saúde da população; executar tarefas de sua atividade em geral, além de
tarefas afins.
Descrição detalhada do cargo: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da
comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar,
para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a
participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à
família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas
públicas que promovam a qualidade de vida; atender os moradores de cada casa em todas as questões
relacionadas com a saúde; identificar problemas, orientar, encaminhar e acompanhar a realização dos
procedimentos necessários à proteção, à promoção, à recuperação/ reabilitação da saúde das pessoas
daquela comunidade; realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade na lógica da vigilância à 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.
ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL
Descrição sumária do cargo: Qualificação para auxiliar equipes de atendimento odontológico. Além de
possuir conhecimentos técnicos, está preparado para o atendimento ao público em geral. Trabalha sob a
orientação direta de um Cirurgião Dentista ou de outro auxiliar com função de chefia.
Descrição detalhada do cargo: Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e prevenção de
riscos ambientais e sanitários, visando a melhoria da qualidade de vida da população; desenvolver em
equipe ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde; organizar o ambiente de
trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal;
desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e
coletividade; realizar ações de apoio ao atendimento clínico em saúde bucal, interagindo com a equipe,
usuários e seus familiares.
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AUXILIAR DE SECRETARIA
Descrição sumária do cargo: Executar tarefas específicas e rotinas administrativas, financeiras e
logísticas da Unidade e assessorar o Coordenador de Projeto no desempenho das mesmas.
Descrição detalhada do cargo: Realizar as tarefas e rotinas administrativas da unidade (recepção dos
usuários, preenchimento de fichas e prontuários, organização do atendimento e distribuição de números;
organização e manutenção do arquivo e armário de materiais, organização do espaço de atendimento e
escritório; atendimento e contatos telefônicos; agendamento das atividades internas e externas do projeto;
digitação de relatórios, formulários e demais documentos, controle de livro de ponto, etc); auxiliar no
controle e gestão dos recursos financeiros e logísticos da unidade (rotinas de estoque e controle de caixa,
entrega de contra-cheques da equipe, recolhimento de recibos e cópias, controle dos vales transporte,
recepção, controle e estoque de material e medicamentos, etc); zelo e conservação do material da
organização; participação nos seminários propostos de formação e atualização; participação das reuniões
de equipe sempre que solicitado; atender as pessoas que querem falar com o chefe e verificar se ele quer
atender ou não; fazer as ligações telefônicas que ele solicitar e repassar somente as que ele autorizar;
redigir os documentos (ofícios, memorandos) conforme instruída pelo chefe, expedir e receber documentos
e outras tarefas para auxiliar o trabalho da secretaria.

COVEIRO
Descrição sumária do cargo: Garantir a organização dos cemitérios, a limpeza das covas e jazigos,
cavando e cobrindo sepulturas, carregando caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre outras
funções.
Descrição detalhada do cargo: Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da
abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, para o sepultamento; carregar e
colocar o caixão na cova aberta; manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do
caixão na sepultura; fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar
a inviolabilidade do túmulo; manter a limpeza e conservação de jazigos e covas; realizar exumação dos
cadáveres; realizar, em alguns casos, a cremação do cadáver; zelar pela conservação de cemitérios,
máquinas e ferramentas de trabalho; zelar pela segurança do cemitério; executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função.
GARI
Descrição sumária do cargo: Limpar ruas e logradouros, varrendo, coletando lixo e retirando detritos
acumulados nas sarjetas.
Descrição detalhada do cargo: 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.
MÉDICO – CLÍNICO GERAL
Descrição sumária do cargo: Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em
atenção permanente aos princípios éticos, leis e atos normativos do Conselho de Medicina; efetuar exames
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2020 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

médicos em pacientes da rede pública municipal, visando à realização de diagnósticos e o tratamento de
enfermidades diversas; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento
para diversos tipos de enfermidade.
Descrição detalhada do cargo: Médico Clínico Geral: atuar em conformidade com as atribuições próprias
da profissão, em atenção permanente aos princípios éticos, leis e atos normativos do Conselho Regional de
Medicina; examinar pacientes, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar
diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário ao especialista, a
outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica. 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, trata- mento, 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 clínico-cirúrgicas;
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; 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.
PROFESSOR II – MATEMÁTICA
Descrição sumária do cargo: Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica; promover o
processo de ensino/ aprendizagem; planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos
pedagógicos; participar da avaliação do rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de
colegiado; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do
ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades
escolares que envolvam a comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico;
escriturar livros de classes e boletins; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Descrição detalhada do cargo: 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 ensinoaprendizagem; 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.
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RECEPCIONISTA
Descrição sumária do cargo: Filtrar passagem de pessoas para o interior dos órgãos públicos municipais,
identificando-os e encaminhando-os para o setor correto. Atendimento direto ao público.
Descrição detalhada do cargo: Recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando identificálos, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor
procurados; atender chamadas telefônicas; anotar recados; prestar informações; registrar as visitas e os
telefonemas recebidos; auxiliar em pequenas tarefas de apoio administrativo; utilizar recursos de
informática; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; auxiliar em tarefas simples
relativas às atividades de administração, para atender solicitações e necessidades da unidade; conferir as
quantidades e especificações dos materiais solicitados e distribuí-los nas unidades; controlar frequência,
registrar as horas trabalhadas e as ocorrências diárias; encaminhar ao setor competente os documentos
pessoais dos funcionários, auxiliar nas solicitações de materiais e relatórios de bens móveis; fazer o
controle patrimonial de bens; executar pedidos de compras de material de consumo e permanente para
execução das atividades do setor; receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída de
pessoas nos locais de trabalho, receber e transmitir mensagens telefônicas e fax; receber, coletar e
distribuir correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes e outros, interna e
externamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da unidade;
operar, abastecer, regular, efetuar limpeza periódica de máquina copiadora, controlar requisições de
máquina copiadora, receber e assinar recibo de material de consumo, correios, reprografia e outros; utilizar
recursos de informática. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição sumária do cargo: Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos
usuários do hospital e ambulatórios, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela
desenvolvidos; trabalhar em consonância com as normas e procedimentos de biossegurança.
Descrição detalhada do cargo: Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos
usuários do hospital e ambulatórios, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela
desenvolvidos; trabalhar em consonância com as normas e procedimentos de biossegurança.
TÉCNICO EM FARMÁCIA
Descrição sumária do cargo: Atuar nos processos de dispensação, distribuição e unitarização de doses
de medicamentos, bem como, no controle de estoque de medicamentos e material médico-hospitalar.
Descrição detalhada do cargo: Realizar operações farmacotécnicas; conferir fórmulas; efetuar
manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas; controlar
estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente; documentar atividades e
procedimentos da manipulação farmacêutica; auxiliar o farmacêutico nas diferentes etapas do circuito do
medicamento desde a produção, aquisição e distribuição de medicamentos, passando pela gestão, controle
de qualidade e marketing, atuando sob a alçada direta do farmacêutico inscrito no Conselho Regional de
Farmácia.; desenvolver as atividades de acordo com as boas práticas de manipulação, sob supervisão
direta do farmacêutico; 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 SAÚDE BUCAL
Descrição sumária do cargo: Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas,
laboratórios de prótese das Unidades de Saúde do município; prevenir doença bucal participando de
programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de saúde bucal; confeccionar e
reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas; executar procedimentos odontológicos sob
supervisão do cirurgião dentista; administrar pessoal e recursos financeiros e materiais; mobilizar
capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas
conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.
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Descrição detalhada do cargo: Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de
agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na
promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e
estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a
prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião
dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista;
supervisionar, sob delegação do cirurgião dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar
fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;
inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso
de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião dentista; proceder à limpeza e à antissepsia do
campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas;
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de pro- dutos e resíduos
odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; 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 SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição sumária do cargo: Desenvolver todas as atividades inerentes ao cargo de Técnico Em
Segurança do Trabalho, conforme detalhado abaixo.
Descrição detalhada do cargo: Informar o ente público, através de parecer técnico, sobre os riscos
existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e
neutralização; Informar os agentes públicos sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de
eliminação e neutralização; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco
de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais
agressivos, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os procedimentos de segurança e higiene
do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar o
processo de prevenção em uma planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programas de prevenção
de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho, com a
participação dos agentes públicos, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo
constante atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos; promover debates,
encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem
didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos
técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Executar as normas de
segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à
observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos
setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de
análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e
autodesenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra
incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com
a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu
desempenho; Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação
dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o agente público da sua importância para a vida;
Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e
higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; Executar
as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas,
observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente
dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade
física e mental dos trabalhadores; Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações
prevencionistas, normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção
coletiva e individual; Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos,
fornecendo-lhes resultados de levantamento técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a
adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal; Informar os agentes públicos sobre as atividades
insalubre, perigosas e penosas existentes no ente municipal, seus riscos específicos, bem como as
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; Avaliar as condições ambientais de
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trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura
para o trabalhador; Articular e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Participar de seminários, treinamento, congressos e cursos
visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional.

6

