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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
DO MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL-MG 

 

EDITAL N.º 1/2011 – ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
 

Executar, sob supervisão, tarefas simples e de relativa responsabilidade. 

Assistente 
Administrativo 

Exercer, sob supervisão direta, atividades qualificadas de pouca complexidade e responsabilidade, 
de apoio à administração. 

Assistente 
Social 

Realizar, com ampla autonomia, atividades técnicas e complexas de grande responsabilidade, de 
ações assistenciais a população do município. 

Atendente de 
Farmácia 

Exercer, sob supervisão direta, atividades qualificadas de grande responsabilidade na distribuição 
de medicamento. 

Auxiliar 
Administrativo 

Executar, sob supervisão, atividades técnicas especializadas de relativa responsabilidade e 
complexidade, referentes à pesquisa, tabulação e classificação de dados e informações, ainda, 
atividades de operacionalização em informática. 

Auxiliar de 

Biblioteca 

Realizar atividades de relativa responsabilidade, auxiliando na estruturação, manutenção e 
implementação das bibliotecas escolares do município. 

 

Auxiliar de 
Enfermagem 

 

Executar, sob supervisão direta, trabalhos especializados de relativa responsabilidade e 
complexidade de auxílio médico, pequenos socorros de urgência, emergência e curativos. 

Auxiliar de 
Secretaria 

Executar, sob supervisão, atividades de relativa responsabilidade e complexidade, referentes aos 
serviços administrativos da secretaria escolar. 

 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 
Escolar 

 

Executar, sob supervisão, tarefas simples e de relativa responsabilidade. 

Biomédico Realizar, com ampla autonomia, atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade de 
análises químicas e microbiológicas em geral. 

 
Bombeiro 
Hidráulico 

 

Executar tarefas de relativa complexidade, de serviços especializados. 

 

Carpinteiro 
 

Executar tarefas de relativa complexidade, de serviços especializados. 

Digitador Executar, sob supervisão, atividades técnicas especializadas de grande responsabilidade e  
complexidade. Realizar atividades de operacionalização de  programas em informática. 

Eletricista Executar tarefas de relativa complexidade, de serviços especializados. 

Enfermeiro 
Executar, com ampla autonomia e sob supervisão e controle superior, atividades técnicas de alta 
complexidade e responsabilidade de administrar medicamentos, prestar atendimento de urgência e 
supervisionar atividades do serviço médico. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
DO MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL-MG 

 

EDITAL N.º 1/2011 – ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Especialista da 
Educação – 
Supervisor 
Pedagógico 

Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; coordenar o pessoal e 
administrar os recursos materiais da escola, tendo em vista atingir  seus objetivos pedagógicos; 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos; velar pelo cumprimento do 
plano de trabalho de cada docente; promover meios para recuperação de alunos de menor 
rendimento; promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações pedagógicas, visando a 
sua reorientação; acompanhar e registrar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em 
colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos qualitativos e 
quantitativos, indispensáveis ao desenvolvimento do sistema de ensino ou da escola; elaborar, 
acompanhar, registrar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento 
do sistema de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de pessoal e recursos materiais; acompanhar e supervisionar o funcionamento das 
escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de 
qualidade de ensino; cuidar do ambiente de trabalho, sempre no sentido de reforçar positivamente 
as atitudes e o esforço de cada um, promovendo o trabalho compartilhado num ambiente 
acolhedor, considerando os direitos, deveres e responsabilidades individuais, de acordo com as 
atribuições de cada cargo/função; manter-se atualizado na legislação do ensino. 

Fisioterapeuta Executar, com ampla autonomia e sob supervisão e controle superior, atividades técnicas de alta 
complexidade e responsabilidade, prestar atendimento de urgência e emergência. 

Gari Executar, sob supervisão, tarefas simples e de relativa responsabilidade. 

Jardineiro Executar tarefas de relativa complexidade, de serviços especializados em jardinagem. 

Mecânico Executar tarefas de relativa complexidade, de serviços especializados em mecânica. 

Médico Clínico-Geral 
(Posto de Saúde) 

Realizar assistência integral, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde à população e, 
quando necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. Realizar atividades de 
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgias 
ambulatoriais, pequenas urgências clinicocirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referência e contrarreferência 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 do ACS e Auxiliares de 
Enfermagem. 

Monitor de Creche Realizar, sob supervisão, atividades especificas do funcionamento das creches municipais. 

 
Motorista 
Categoria B 

 

Executar tarefas de relativa complexidade, na condução de veículos automotores. 

 
Motorista 
Categoria D 

 

Executar tarefas de relativa complexidade, na condução de veículos automotores. 

Nutricionista Executar, com ampla autonomia e sob supervisão e controle superior, atividades técnicas de alta 
complexidade e responsabilidade, prestar atendimento à população municipal. 

Operador de 
Máquinas Leves 

Executar tarefas de relativa complexidade e  responsabilidade, na condução de máquinas leves e 
equipamentos rodoviários. 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Operador de 
Máquinas Pesadas 

Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade, na condução de máquinas pesadas 
e equipamentos rodoviários. 

 

Pedreiro 
 

Executar tarefas de relativa complexidade e de serviços especializados em obras. 

Professor PI 

Professor PII 

Professor PI – docência na Educação Infantil e/ou séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Professor PII – docência nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Realizar atividades técnicas complexas de grande responsabilidade, de desenvolvimento mental, 
moral, cívico, artístico e cultural do educando; participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; orientar, dirigir e ministrar o ensino da sua 
disciplina cumprindo integralmente o programa e carga horária; manter atualizado o diário de 
classe e outros papéis referentes à vida escolar; manter registros das atividades da escola e delas 
prestar contas quando necessário ou solicitado; organizar e aplicar os instrumentos de avaliação 
do aproveitamento e julgar com transparência os resultados apresentados pelos alunos; responder 
pela ordem da turma para qual estiver lecionando, pelo uso do material e pela sua conservação; 
promover um ambiente de interação saudável com os alunos, zelando pela cultura da autoestima, 
incentivando o empreendedorismo e desenvolvendo a prática investigativa; ministrar os dias letivos 
e horas-aula, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, conforme calendário escolar; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; primar pela ética profissional, 
contribuindo para o bom desempenho do relacionamento interpessoal; manter-se atualizado na 
legislação do ensino. 

Psicólogo Realizar, com ampla autonomia, atividades técnicas e complexas de grande responsabilidade de 
acompanhamento psicológico à população municipal. 

Secretário Escolar 
Executar, sob supervisão, atividades de grande responsabilidade e complexidade referentes aos 
serviços administrativos escolares. 

Técnico em 
Agropecuária 

Executar tarefas, sob supervisão, atividades agrícolas no suporte aos pequenos produtores 
municipais e demais atividades especificas e inerentes ao cargo. 

Técnico em 
Contabilidade 

Executar tarefas sob supervisão, atividades de contabilidade na execução orçamentária e demais 
atividades especificas e inerentes ao cargo. 

Técnico em 
Enfermagem 

Executar atividades técnicas, sob supervisão direta, trabalhos especializados de grande 
responsabilidade e complexidade de auxílio médico, no atendimento de urgência/emergência. 

Técnico em 
Vigilância 

Epidemiológica 

Executar atividades técnicas, sob supervisão direta, trabalhos especializados de grande 
responsabilidade e complexidade e demais atividades inerentes ao cargo. 

Telefonista Executar, sob orientação, atividades de telefonia, com a reserva própria da função, com ética e 
sigilo. 

Vigilante Exercer, sob supervisão, atividades de simples complexidade de guarda e vigilância. 

 
 

Campo Azul–MG, 18 de novembro de 2011. 
 
 

José Carlos Pereira de Almeida 
Prefeito Municipal 


