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MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA – MG 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Administrador 
Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, 
materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar 
planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; 
prestar consultoria administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar as 
atividades de planejamento e controle dos processos administrativos da Prefeitura provendo o superior 
imediato de informações para tomada de decisão; e outras atividades inerentes ao cargo. 
 
Advogado 
Prestar assistência jurídica às questões de direito administrativo, trabalhista, civil, tributário e constitucional. 
Defender os interesses judiciais (administrativos, trabalhistas, cíveis, tributários e familiares), através do 
acompanhamento da legislação, participando e atuando em audiências, processos e julgamentos, bem como 
efetuar o levantamento de dados e informações para preparação de defesas, realizando estudos e 
interpretação dos casos, analisando a viabilidade legal e emitindo pareceres; e outras atividades inerentes ao 
cargo. 
 
Agente Administrativo 
Elaborar e montar os quadros demonstrativos referentes à unidade em que exerce suas funções; executar 
tarefas de controle e estatística, conferindo e consolidando produções; abertura de processos e fichas; 
proceder à expedição de certidões; controlar serviços postais; confecção de documentos; confecção de 
inventário de bens móveis e imóveis da Prefeitura; estudar e informar processos cuja responsabilidade seja 
considerada de grau médio, auxiliando na emissão de pareceres administrativos; redigir portarias, decretos e 
editais e demais atos administrativos de qualquer natureza, segundo normas estabelecidas; executar serviços 
administrativos de natureza básica, realizando trabalhos de recepção, reprografia, registros diversos, serviços 
gerais de datilografia e outras tarefas correlatas de apoio, para atendimento das necessidades burocráticas; 
executar trabalhos auxiliares relativos ao controle interno e externo de tributos municipais; zelar pelo 
equipamento de que fizer uso; e executar tarefas afins. 
 
Assistente Social I 
Realizar a execução e a supervisão qualificada de trabalhos relacionados ao desenvolvimento, ao diagnóstico 
e ao tratamento dos pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar seus 
problemas e as suas necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, aplicando os processos básicos do 
serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e a prevenção de 
problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; utilizar meios e técnicas 
de orientação, motivação e apoio; facilitar a recuperação do paciente e a sua reintegração na sociedade; 
assistir o interessado com problemas referentes à readequação profissional, por diminuição da capacidade de 
trabalho proveniente de moléstia ou acidente, à concessão de licenças; acompanhar a revolução psicofísica de 
indivíduos em convalescença, proporcionando-lhes os recursos assistenciais necessários para ajudar sua 
integração ou reintegração no meio social; executar outras atividades inerentes à sua especialidade. 
 
Assistente Social II 
Realizar a execução e a supervisão qualificada de trabalhos relacionados ao desenvolvimento, diagnóstico e 
tratamento dos pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar seus 
problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, e aplicar os processos básicos do serviço 
social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de problemas 
de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; utilizar meios e técnicas de 
orientação, motivação e apoio; facilitar a recuperação do paciente e sua reintegração na sociedade; assistir o 
interessado em problemas referentes à readequação profissional, por diminuição da capacidade de trabalho 
proveniente de moléstia ou acidente, à concessão de licenças; acompanhar a revolução psicofísica de 
indivíduos em convalescença, proporcionando-lhes os recursos assistenciais necessários para ajudar sua 
integração ou reintegração no meio social; executar outras atividades inerentes à sua especialidade. 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Auxiliar nos serviços de catalogação e classificação de materiais bibliográficos, objetivando manter 
constantemente atualizado o acervo e estruturando uma base de dados bibliográficos capaz de realizar a 
disseminação das informações junto aos usuários; e demais atribuições inerentes ao cargo. 
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Auxiliar de Consultório Odontológico 
Preparar os pacientes para consulta; auxiliar o profissional de odontologia na execução das técnicas; ficar 
responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental; participar de atividades de educação em saúde 
bucal; auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; realizar o serviço de limpeza geral das unidades 
odontológicas; recolher resíduos e colocá-los nos recipientes adequados; executar tarefas afins. 
 
Auxiliar de Educação Social 
Apoiar a execução das funções do Educador no Acolhimento Institucional (Abrigo; Apoio na preparação da 
criança e do adolescente para o desligamento do Acolhimento); informar à direção todas as situações atípicas; 
exercer outras atividades afins delegadas pela coordenação do Acolhimento Institucional.  
 
Auxiliar de Farmácia 
Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; entregar medicamentos 
diariamente e produtos afins nas unidades de internação; separar requisições e receitas; providenciar, através 
de microcomputadores, a utilização de entradas e saídas de medicamentos; fazer a transcrição em sistema 
informatizado da prescrição médica; separar os medicamentos, por horário, em gavetas que são 
acondicionadas em carrinhos de dose unitária, e transportar para as enfermeiras; distribuir medicamentos à 
pacientes ambulatoriais; requisitar, separar, conferir, receber e armazenar corretamente os medicamentos; 
separar os insumos necessários, higienizá-los; efetuar limpeza da capela de fluxo laminar para posterior 
manipulação de Nutrição Parenteral pelo profissional farmacêutico; fracionar e reembalar medicamentos 
sólidos e líquidos orais em Dose Unitária sob supervisão do profissional farmacêutico; ordenar estoques, 
organizar as prateleiras e manter a ordem; efetuar levantamento do estoque, bem como processar contagem 
do inventário físico, auxiliar na digitação e controle de medicamento; zelar pelos equipamentos assim como 
pela ordem e limpeza do setor; desempenhar tarefas afins. 
 
Auxiliar de Serviços da Educação 
Fazer e distribuir café e lanches em horários pré-fixados; recolher os utensílios utilizados, promovendo sua 
limpeza; zelar pelos utensílios e equipamentos utilizados em suas atividades; responsabilizar-se pelo serviço 
de copa e cantina dos estabelecimentos de ensino, limpando-os e conservando-os; manter a higiene e a 
organização dos estabelecimentos de ensino; cuidar da reposição dos materiais utilizados nas dependências 
sanitárias dos estabelecimentos de ensino; executar os serviços de limpeza e conservação de instalações, 
móveis, equipamentos e utensílios em geral, nos estabelecimentos de ensino; promover a abertura e o 
fechamento dos estabelecimentos de ensino; executar outras tarefas correlatas. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Prestar informações, pessoalmente ou por telefone; receber, encaminhar e acompanhar pessoas às 
repartições; entregar e buscar correspondências e documentos; receber e distribuir correspondências; 
transportar materiais de escritório e outros volumes, interna e externamente; fazer pacotes e embrulhos; 
atender a pequenos mandados internos e externos, pagando contas, comprando materiais, levando recados; 
efetuar os serviços de limpeza e arrumação dos locais de trabalho; auxiliar nos serviços de copa nos locais de 
trabalho; manter o local de trabalho limpo e arrumado; conservar os equipamentos e materiais que utiliza; 
executar tarefas afins.   
 
Cirurgião Dentista 
Prestar assistência odontológica em geral à clientela das unidades municipais de saúde e educação e de ação 
social e outras, no tratamento e na prevenção dentária. 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 
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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 de segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com 
a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Contador 
Registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações 
acessórias, tais como: declarações acessórias, ao fisco aos órgãos competentes e aos contribuintes e 
administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria 
e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; atender às solicitações de órgãos fiscalizadores e 
realizar perícia; planejar e executar as atividades do setor, elaborando demonstrações contábeis de acordo 
com as normas, procedimentos da legislação vigente, provendo o superior imediato de informações para 
tomada de decisão; e outras atividades inerentes ao cargo. 
 
Controle Interno 
Exercer atividades de controle interno do município, especialmente em consonância com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal; verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento 
do Município; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.  
 
Desenhista Técnico 
Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver e legalizar projetos de edificações sob 
supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar, providenciar suprimentos e supervisionar a 
execução de obras e serviços; treinar mão de obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo; 
operar o sistema CAD para elaboração de diagramas, gráficos e projetos, guiando-se pelo original, plantas e 
croquis, observando as instruções pertinentes, para orientar a construção e montagem, reforma ou 
aperfeiçoamento da obra, necessitando de supervisão eventual para execução de suas atividades e supervisão 
direta em situações não previstas no planejamento da área; e outras atribuições inerentes ao cargo. 
 
Educador Físico 
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de espaços de 
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades por meio de 
atividade física regular, do esporte, do lazer e das práticas corporais; veicular informação que vise à prevenção, 
minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; desenvolver 
atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de espaços de inclusão social, 
com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades por meio de atividade física 
regular, do esporte, do lazer e das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em Atividade 
Física/Práticas Corporais nutrição e saúde dentro de um processo de Educação Permanente; articular ações 
que incluam os diversos setores da administração pública; contribuir para a ampliação e a valorização da 
utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social; e demais atividades 
inerentes ao cargo. 
 
Educador Social 
Realizar cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças e dos adolescentes; organizar o 
ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); 
auxiliar a criança e o adolescente a lidarem com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 
construção da identidade; organizar fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança 
e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; acompanhar os serviços de saúde, escola e outros 
serviços requeridos no cotidiano; apoiar a preparação da criança ou adolescente para o desligamento do 
serviço de acolhimento Institucional; e demais atividades inerentes ao cargo. 
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EEB – Psicopedagogo 
Orientar, acompanhar e avaliar os projetos psicopedagógicos, aplicando metodologia e técnicas para facilitar o 
processo de aprendizagem, organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais e 
de saúde, facilitando a comunicação entre os envolvidos.  
 
EEB – Supervisor Escolar 
Supervisionar o desenvolvimento de projetos pedagógicos/institucionais, aplicando metodologias e técnicas 
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.  
 
Enfermeiro  
Exercer atividades de enfermeiro na unidade assistencial de enfermagem, no centro cirúrgico, na 
hemodinâmica, na hemodiálise, na UTI, na emergência, na maternidade, na clínica medica, na clínica cirúrgica, 
na pediatria, no ambulatório, nas unidades de internações e nos demais setores pertinentes; exercer funções 
de coordenação dos serviços de enfermagem; desenvolver as suas funções de acordo com a convivência do 
serviço; executar e supervisionar outras atividades inerentes a sua especialidade; executar outras atividades 
afins. 
 
Enfermeiro Saúde Mental 
Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização de trabalho do CAPS, 
participar dos movimentos de controle social; Realizar ações educativas, individuais ou coletivas; realizar 
consultas residenciais (visitas domiciliares), na zona rural ou urbana; Responder por programas de atenção à 
Saúde Mental; Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público, 
sociedade civil e outras equipes de saúde;  Representar a unidade de saúde em reuniões, palestras e outras 
atividades quando solicitadas pelo coordenador ou gestor;  executar e supervisionar outras atividades inerentes 
a sua especialidade; executar outras atividades afins. 
 
 
Engenheiro Civil 
Executar trabalhos topográficos e geodésicos; realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de 
edifícios, com todas as suas obras complementares; realizar estudo, projeto, direção, fiscalização das estradas 
de rodagem e de ferro; realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e 
abastecimento de água; realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de drenagem e 
irrigação; realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras destinadas ao aproveitamento de 
energia e dos trabalhos relativos às maquinas e fábricas; realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e 
construção das obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes aos aeroportos; realizar estudo, 
projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; realizar projeto, 
direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; exercer a engenharia legal nos assuntos correlacionados 
com as especificações acima arroladas, perícias e arbitragens referentes às matérias a que se referem; outras 
tarefas afins. 
 
Facilitador de Oficina de Arte e Cultura 
Organizar e coordenar atividades socioeducativas com grupos geracionais ou intergeracionais no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e no CRAS; organizar e participar de atividades e eventos 
comunitários atendendo a necessidade do serviço; planejar e registrar as atividades, bem como o desempenho 
de cada participante, diariamente; participar de reuniões de planejamento, sistematização e avaliação do 
processo de trabalho, com a equipe técnica do CRAS; participar de atividades e encontros de capacitação, 
quando indicado; executar outras atividades compatíveis com a natureza da função; desenvolver a oficina com 
base nos objetivos e metodologia do serviço e planejamento; planejar e executar suas atividades dentro da 
proposta do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e CRAS; e demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
Facilitador de Oficina de Capoeira 
Organizar e coordenar atividades socioeducativas com grupos geracionais ou intergeracionais no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e no CRAS; organizar e participar de atividades e eventos 
comunitários atendendo a necessidade do serviço; planejar e registrar as atividades, bem como o desempenho 
de cada participante, diariamente; participar de reuniões de planejamento, sistematização e avaliação do 
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processo de trabalho com a equipe técnica do CRAS; participar de atividades e encontros de capacitação, 
quando indicado; executar outras atividades compatíveis com a natureza da função; desenvolver as oficinas 
com base nos objetivos e metodologia do serviço e planejamento; planejar e executar suas atividades dentro 
da proposta do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e CRAS; e demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
Facilitador de Oficina de Dança 
Organizar e coordenar atividades socioeducativas com grupos geracionais ou intergeracionais no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e no CRAS; organizar e participar de atividades e eventos 
comunitários atendendo a necessidade do serviço; planejar e registrar as atividades, bem como o desempenho 
de cada participante, diariamente; participar de reuniões de planejamento, sistematização e avaliação do 
processo de trabalho, com a equipe técnica do CRAS; participar de atividades e encontros de capacitação, 
quando indicado; executar outras atividades compatíveis com a natureza da função; desenvolver a oficina com 
base nos objetivos e metodologia do serviço e planejamento; planejar e executar suas atividades dentro da 
proposta do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e CRAS; e demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
Facilitador de Oficina de Música 
Organizar e coordenar atividades socioeducativas com grupos geracionais ou intergeracionais no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e no CRAS; organizar e participar de atividades e eventos 
comunitários atendendo a necessidade do serviço; planejar e registrar as atividades, bem como o desempenho 
de cada participante, diariamente; participar de reuniões de planejamento, sistematização e avaliação do 
processo de trabalho, com a equipe técnica do CRAS; participar de atividades e encontros de capacitação, 
quando indicado. Executar outras atividades compatíveis com a natureza da função; desenvolver a oficina com 
base nos objetivos e metodologia do serviço e planejamento; planejar e executar suas atividades dentro da 
proposta do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e CRAS; e demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
Farmacêutico II 
Atuar em todas as áreas de laboratório clínico, inclusive banco de sangue; contribuir com conhecimentos 
científicos sobre medicamentos, interação medicamentosa, dispensa e controle de estoque de farmácia 
hospitalar, de farmácia clínica; controlar a antibióticoterapia; preparar a nutrição parenteral; atuar na 
farmacovigilância, quimioterapia e farmacotécnica; comparecer as reuniões técnico-científicas de rotina e 
administrativas quando convocado; executar outras atividades inerentes à sua especialidade. 
 
Fiscal 
Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que regem a execução de obras públicas 
e particulares, bem como as posturas municipais e o trânsito urbano; promover a fiscalização de obras da 
construção civil no Município e autuar as infrações constatadas, de acordo com o Código de Obras e Posturas; 
orientar e esclarecer os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais referentes ao pagamento 
de tributos, empregando os instrumentos ao seu alcance para evitar a sonegação, controlar e fiscalizar o 
cumprimento das obrigações tributárias; executar vistorias iniciais e informar, em processos administrativos 
relativos à localização e ao funcionamento, as alterações cadastrais do interesse da Fazenda Municipal, dos 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares; orientar sobre a aplicação de 
leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária, e outras atribuições inerentes ao cargo. 
 
Fisioterapeuta II 
Efetuar atendimento de consultas a nível ambulatorial; efetuar atendimentos fisioterápicos diversos, indicando 
as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnóstico dentro de sua 
área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 
correlatas. 
 
Gari – Coletor de Lixo 
Coletar o lixo domiciliar, comercial, hospitalar, etc.; capinar as ruas, praças, parques e os jardins, etc.; varrer 
ruas, praças, jardins, etc.; realizar a manutenção e a limpeza de ruas, praças, parques e jardins; executar a 
limpeza de bueiros; efetuar a manutenção e a limpeza de prédios públicos; efetuar os serviços de limpeza e 
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arrumação dos locais de trabalho; executar os serviços de copa nos locais de trabalho; manter o local de 
trabalho limpo e arrumado; zelar pelos equipamentos e materiais que utilizam; executar outras tarefas afins. 
 
Médico Especialista I (Especialidades: Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria, Saúde Mental, Psiquiatria)  
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 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, atender 
consultas e intercorrências das suas especialidades em hospitais e em ambulatórios da Rede Municipal de 
Saúde; executar intervenções cirúrgicas ou auxiliá-las; realizar pesquisa de campo ou de laboratório para 
complementação de trabalhos e observações; prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento; e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Especialista II – Estratégia Saúde da Família 
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 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, atender 
consultas e intercorrências das suas especialidades em hospitais e em ambulatórios da Rede Municipal de 
Saúde; executar intervenções cirúrgicas ou auxiliá-las; realizar pesquisa de campo ou de laboratório para 
complementação de trabalhos e observações; prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua 
especialidade; observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento; e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Monitor de Educação Infantil 
Atividades manuais em grupo baseadas em exercícios voltados para o desenvolvimento do potencial, no que 
diz respeito à psicomotricidade; orientar a confecção de peças de artesanato em madeira, tais como: 
brinquedos, objetos de decoração, utilidades domesticas, etc.; dar assistência e orientação em trabalhos de 
macramê; acompanhar trabalhos de bordado e crochê; orientar no artesanato de flores e pintura em tecido; 
acompanhar e orientar na tenra idade; cuidar da higienização das crianças, do preparo e da distribuição de 
alimentação; propiciar atividades lúdicas; recepcionar e entregar as crianças aos respectivos responsáveis; 
auxiliar no controle do cartão de vacinas, verminoses, peso e alimentação; outras atividades afins. 
 
Motorista Categoria "D" 
Dirigir automóveis e demais veículos observando-se a categoria de habilitação; verificar diariamente as 
condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; transportar pessoas e materiais; orientar o 
carregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; 
orientar o descarregamento de cargas; zelar pela segurança de passageiros e/ou cargas; fazer pequenos 
reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à 
manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, as viagens realizadas, os objetos e as 
pessoas transportadas, os itinerários e as outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado; executar outras tarefas afins.        
 
Nutricionista II 
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; planejar, coordenar, 
supervisionar e avaliar estudos dietéticos; realizar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; 
prestar assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduo, sadio ou enfermo; prestar assistência 
dietoterápica hospitalar, ambulatorial e ao nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, 
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; realizar a elaboração de informes 
técnico-científicos; exercer gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios; prestar 
assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição; efetuar controle de qualidade de gêneros e 
produtos alimentícios; atuar em “marketing” na área de alimentação e nutrição; realizar e participar de estudos 
e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição; realizar a prescrição de suplementos nutricionais, 
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necessários à complementação da dieta; efetuar a solicitação de exames laboratoriais necessários ao 
acompanhamento dietoterápico; participar de inspeções sanitárias relativas a alimentos; realizar análises 
relativas ao processamento de produtos alimentícios industrializados; participar de projetos de equipamentos e 
utensílios na área de alimentação e nutrição; realizar outras atividades afins. 
 
Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira 
Operar Máquinas Pesadas, manejando os comandos de marchas e direção para executar trabalhos, de acordo 
com orientações do superior imediato e observando as normas de segurança, fazer a manutenção, a 
conservação e a guarda de equipamentos, de acordo com as normas e exigências técnicas; examinar as 
condições de funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir e operar as máquinas seguindo 
todas as normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento, ferramentas e materiais diversos 
inspecionando-os antes do início da jornada de trabalho. 
 
Operador de Máquinas Pesadas – Motoniveladora 
Operar máquinas pesadas, manejando os comandos de marchas e direção para executar trabalhos, de acordo 
com orientações do superior imediato e observando as normas de segurança; fazer a manutenção, 
conservação e guarda de equipamentos, de acordo com as normas e exigências técnicas; examinar as 
condições de funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir e operar as máquinas seguindo 
todas as normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento, ferramentas e materiais diversos 
inspecionando-os antes do início da jornada de trabalho. 
 
Oficial de Administração 
Executar tarefas de apoio às chefias em questões técnico-administrativas mais complexas.  
 
Orientador Social 
Executar tarefas pertinentes à recepção e à oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; mediação 
dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS; 
participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com 
a equipe de referência do CRAS; participar das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe 
de referência do CRAS; participar da identificação do público prioritário para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; atuar como referência para as crianças, os adolescentes/idosos e suas famílias 
participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e demais atribuições inerentes ao cargo. 
 
Professor PEB – 1 e Professor – PEB 5 (Artes, Ciências, Educação Física, Educação Religiosa, 
Geografia, História, Língua Estrangeira, Português/Inglês ou Língua Estrangeira Inglês, Matemática e 
Português) 
Planejar e elaborar o plano de ensino da(s) disciplina(s) sob sua responsabilidade, de acordo com as diretrizes, 
normas e orientações estabelecidas pela sua coordenação, bem como ministrar aulas de acordo com o Projeto 
Pedagógico do curso, cumprindo a carga horária e o conteúdo programático estabelecido, visando à 
compreensão dos alunos de maneira clara e objetiva.  
 
Psicólogo II 
Efetuar o atendimento de consultas realizadas em consultórios e escolas; prestar atendimentos psicológicos 
diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; ministrar 
palestras; realizar psicodiagnósticos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
Psicólogo III 
Efetuar o atendimento de consultas realizadas em consultórios e escolas; prestar atendimentos psicológicos 
diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; ministrar 
palestras; realizar psicodiagnósticos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
Técnico em Enfermagem 
Participar da programação da assistência de enfermagem; executar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto na legislação vigente; participar da orientação e 
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supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar de equipe de saúde; participar da 
assistência aos pacientes durante o ato cirúrgico; auxiliar o cirurgião na instrumentação, quando das 
intervenções cirúrgicas; executar atividades inerentes ao emprego do Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, 
Hemodiálise (UTI), Emergência, Maternidade, Clínica Medica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Berçário, 
Ambulatório e demais setores; exercer as atividades de sua área de acordo com a convivência do serviço; 
executar outras atividades afins. 
  
 
Técnico em Laboratório 
Coletar e preparar amostra biológica para análise; identificar materiais, equipamentos e conhecer sua utilização 
na rotina de laboratório; lavar, esterilizar e preparar material usado na rotina de laboratório; desenvolver 
técnicas de exames hematológicos, sorológicos, bioquímicos e microbiológicos; ter prática de pipetagem e 
diluições; preparar corantes e soluções; desenvolver técnicas de coloração de lâminas; realizar exames de 
rotina de urina; realizar exame parasitológico de fezes; executar outras tarefas afins. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Participar de equipes interdisciplinares na elaboração e execução de políticas de saúde que exijam sua 
participação; planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de saúde que exijam sua 
participação; participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar, supervisionar, controlar e avaliar 
estágios sob a sua responsabilidade; prestar assistência direta a pacientes; realizar práticas e intervenções de 
terapia ocupacional; orientar paciente, familiar e comunidade quanto à preservação de doenças promoção e 
recuperação da saúde; orientar, coordenar e supervisionar equipes de terapeutas ocupacionais; executar 
atribuições correlatas. 
 
Topógrafo 
Realizar levantamento topográfico, altimétrico e planimétrico, posicionando e manejando teodolitos, níveis, 
trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, 
coordenadas de nível e outras características da superfície terrestre; analisar mapas, plantas, títulos de 
propriedade, registros e especificações, estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas para 
preparar esquemas de levantamento da área em questão; fazer os cálculos topográficos necessários; emitir 
certidões de localização e confrontações de imóveis, conferindo as medidas no local e consultando o cadastro 
da Prefeitura; registrar os dados obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e cálculos 
numéricos efetuados para posterior análise; analisar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, 
aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos colhidos para 
complementar as informações registradas; elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; fornecer 
dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes a fim de orientar a 
construção de casas, estabelecimentos comerciais, entre outros; orientar e supervisionar seus auxiliares, 
determinando o balizamento, a colocação de estadas e indicando as referencias de nível, marcas de locação e 
demais elementos, para a correta execução dos trabalhos; zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos 
de trabalho, montando-os e desmontando-os adequadamente, bem como os retificando quando necessário, 
para conservá-los nos padrões requeridos; executar outras especificações afins. 
  

Bocaiúva – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 

Ricardo Afonso Veloso 
Prefeito Municipal 

 
 


