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Agente administrativo do CRAS 
Auxiliar na implementação das ações de política pública de assistência social; e auxiliar nas ações e 
medidas que alcancem a vigilância da exclusão social no município. 
 
Agente comunitário de saúde 
Orientar a população em geral sobre a importância da higiene e cuidados básicos e /ou primários para a 
prenvenção de doenças. 
 
Assistente social 
Executar atividades que visam assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida; e buscar garantir o 
atendimento das necessidades básicas das classes populares e dos segmentos sociais mais vulneráveis às 
crises socioeconômicas. 
 
Auxiliar de enfermagem do PSF 
Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações importantes do paciente, 

anotando-as no prontuário. 

 
Auxiliar de serviços gerais 
Executar trabalho rotineiro de limpeza geral. 
 
Biomédico 
Atuar nos laboratórios das diversas áreas da Biologia; e realizar serviços de análises clínicas. 
 
 Controlador interno 
Coordenar e assessorar a administração nos aspectos relacionados ao controle interno e externo e quanto à 
legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres. 
 
Coveiro 
Realizar sepultamento; conservar máquinas e ferramentas de trabalho; e zelar pela manutenção e segurança 
do cemitério. 
 
Eletricista 
Executar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica. 
 
Enfermeiro 
Coordenar e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem; observar e entrevistar os pacientes; e 
realizar reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência aos 
pacientes. 
 
Enfermeiro do PSF 
Coordenar e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem; observar e entrevistar os pacientes; e 
realizar reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência aos 
pacientes. 
 
Especialista em educação 
Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; administrar o pessoal e os 
recursos materiais da escola, tendo em vista o alcance dos objetivos pedagógicos. 
 
Farmacêutico 
Fazer análises clínicas para complementar o diagnóstico de doenças. 
 
Fisioterapeuta 
Executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho; desenvolver estudos e 
estabelecer métodos e técnicas para prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
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Fonoaudiólogo 
Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos da linguagem e de audiometria. 
 
Médico 
Examinar o paciente para determinar diagnósticos e, se necessário, requisitar exames complementares. 
 
Médico do PSF 
Examinar o paciente para determinar diagnósticos e, se necessário, requisitar exames complementares. 
 
Motorista I 
Conduzir veículos automotores; obedecer às regras de segurança no trânsito e legislações e observá-las. 
 
Motorista II 
Conduzir veículos automotores; obedecer às regras de segurança no trânsito e legislações e observá-las. 
 
Nutricionista 
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde 
pública, educação e de outros similares. 
 
Odontólogo do PSF 
Prestar assistência odontológica em geral às unidades municipais de saúde da família, no tratamento e na 
prevenção dentária. 
 
Operador de máquinas 
Operar máquinas de acordo com a sua habilitação profissional e área de atuação. 
 
Orientador social 
Desenvolver conteúdos e habilidades que lhe são atribuídas no traçado metodológico do programa; e 
participar de reuniões de planejamento semanal como técnico de referência do CRAS. 
 
Procurador jurídico 
Administração e acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade. 
 
Professor I 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
Professor II - Ciências 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
Professor II - Educação Física 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
Professor II - Ensino Religioso 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
Professor II - Língua Estrangeira/Inglês  
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
Professor II - Português 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
Psicólogo 
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Elaborar, implementar e acompanhar as políticas da instituição na área; assessorar a administração 
municipal através da análise, auxílio e/ou intervenção em processos psicossociais nos diferentes níveis da 
estrutura institucional. 
 
Recepcionista 
Atender ao público em geral. 
 
Servente 
Executar trabalho de limpeza geral. 
 
Técnico em contabilidade 
Executar serviços de contabilidade em geral. 
 
Técnico em farmácia 
Armazenar, conservar e controlar os produtos de acordo com a técnica preconizada. 
 
Técnico em higiene bucal do PSF 
Colaborar nos programas educativos de saúde bucal. 
 
Técnico em laboratório 
Analisar materiais em geral através de métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos. 
 
Técnico em radiologia 
Realizar exames convencionais. 
 

Jequitaí (MG), 5 de agosto de 2015. Retificado em 6/10/2015. 
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