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Agente Social – CRAS 
Acompanhar in loco as situações das crianças, adolescentes e famílias, realizando levantamento sócio-
territorial (busca ativa), visando subsidiar a equipe técnica e atender às demandas emergenciais dos 
usuários. 
 
Assessor Jurídico 
Prestar assessoramento e acompanhamento no andamento dos processos judiciais e da execução de divida 
ativa; emitir pareceres técnicos, auxiliar o procurador jurídico no assessoramento e apoiar o Prefeito e a 
administração Pública Municipal em matéria de natureza técnica, legal e jurídica, bem como planejar, 
executar, coordenar e controlar as atividades relativas ao desenvolvimento, interpretação e aplicação de 
legislação. 
 
Assistente Social – CRAS 
Elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar políticas públicas no âmbito da seguridade social 
(20h). 
 
Auxiliar de Contabilidade 
Realizar atividades técnicas de contabilidade pública de acordo com as normas da legislação pertinente. 
 
Auxiliar de Departamento  
Auxiliar ao Assistente Administrativo a realizar atividades complexas de grande responsabilidade na área de 
planejamento, acompanhamento e supervisão administrativa pública municipal.  
 
Educador Físico 
Realizar, com ampla autonomia, atividades que proporcionem a melhoria da qualidade de vida da população, 
a redução dos agravos e dos danos decorrentes das doenças não transmissíveis. 
 
Enfermeiro 
Executar, sob supervisão e controle superior, atividades técnicas de alta complexidade e responsabilidade; 
administrar medicamentos; prestar atendimento de urgência e supervisionar atividades do serviço médico. 
 
Farmacêutico/Bioquímico 
Desempenhar, com ampla autonomia, atividades técnicas complexas e de grande responsabilidade; realizar 
análises químicas e microbiológicas em geral. 
 
Fisioterapeuta – NASF 
Realizar, com ampla autonomia, atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade nas ações de 
fisioterapia, na recuperação de pacientes em geral. 
 
Gari 
Executar, sob supervisão, tarefas simples e de relativa responsabilidade como limpeza urbana e coleta de 
lixo, obedecendo a roteiros pré-estabelecidos. 
 
Médico 
Realizar atividades técnicas complexas e de grande responsabilidade na assistência médica à população do 
Município. 
 
Monitor de Creche 
Acompanhar, apoiar e colaborar com o educador; auxiliar as crianças em suas necessidades, oferecendo 
conforto, alimentação, higienização visando à saúde e bem estar da criança em todo o período escolar. 
 
Motorista  
Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade na condução de veículos automotores. 

 
Nutricionista Educacional 
Executar suas atribuições na alimentação escolar; planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os 
serviços de alimentação e nutrição; realizar assistência e educação nutricional à coletividade ou aos 
indivíduos sadios ou enfermos em instituições publica e privadas. 
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Nutricionista – NASF  
Exercer, com ampla autonomia, ações de promoções de prática alimentar saudável em todas as fases do 
ciclo da vida, em resposta às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, às 
deficiências nutricionais e à desnutrição, bem como aos planos terapêuticos, especialmente nas doenças e 
agravos não transmissíveis. 
 
Odontólogo 
Executar atividades de profilaxia e procedimentos simplificados de intervenções odontológicas junto aos 
centros de atendimento do município, compreendendo o exame dos dentes e da cavidade bucal, direta ou 
mediante aparelhos, para verificar a incidência de cáries, lesões, infecções ou alterações; realizar pequenas 
obturações e extrações de menor complexidade; aconselhar a população sobre os cuidados da higiene 
bucal; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar atividades correlatas. 
 
Orientador Social – SCFV 
Promover mudanças positivas na convivência dos jovens e suas famílias. 
 
Professor de Sala de Recursos Multifuncionais 
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, 
considerando as necessidades específicas dos alunos, público-alvo da Educação Especial; elaborar e 
executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade; organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala 
de recursos multifuncionais; acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 
estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de 
recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizadas pelo aluno; ensinar e usar a tecnologia assistiva de 
forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; estabelecer 
articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 
atividades escolares. 
 
Professor I 
Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade, de desenvolvimento mental, moral, 
cívico, artístico e cultural do educando. 
 
Psicólogo – CRAS  
Promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades; contribuir para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
Psicólogo – NASF  
Integrar-se na rede, organizando suas atividades a partir das demandas articuladas junto às equipes de 
saúde da família, devendo contribuir para propiciar condições de reinserção dos usuários e para uma melhor 
utilização das potencialidades nos recursos comunitários, na busca de melhores práticas de saúde, de 
promoção da equidade, da integralidade e da construção da cidadania. 
 
 
Serviçal 
Executar sob supervisão direta, tarefas simples e de relativa responsabilidade em grupos escolares 
municipais.  
 
Supervisor Educacional 
Realizar atividades complexas e de grande responsabilidade na área de planejamento, acompanhamento e 
supervisão pedagógica dos alunos da rede pública municipal.   
 
Técnico de Enfermagem 
Executar, sob supervisão direta, trabalhos especializados de relativa responsabilidade e complexidade de 
auxílio médio e pequenos socorros de urgência, emergência e curativos. 
 
Técnico em Radiologia 
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Executar atividades técnicas de grande responsabilidade material; operar equipamentos para exames; 
operar aparelhos de imagens; atender aos pacientes e realizar demais atividades de radiologia seguindo 
normas técnicas atualizadas. 
 
Técnico em Saúde Bucal  
Realizar atividades técnicas de saúde bucal, acompanhar e instrumentar o odontólogo e realizar atividades 
de orientação da saúde bucal junto às escolas e famílias. 
 

Claro dos Poções – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 

Maria das Dores de Oliveira Duarte 
Prefeita Municipal 

 

 


