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Advogado 
Emitir pareceres jurídicos sempre que for solicitado; presidir comissões de inquérito; examinar previamente 
projetos de leis encaminhados à Câmara, bem como, as emendas propostas pelo Poder Legislativo; orientar 
para o veto ou aprovação do Prefeito de Leis transitadas na Câmara Municipal; receber, analisar e encaminhar 
os casos de denúncias; elaborar, dar parecer em contratos e convênios em que a prefeitura seja parte; estudar, 
interpretar e propor alterações na legislação básica do Município; representar o Município em juízo mediante 
procuração do Prefeito: emitir pareceres jurídicos sempre que for solicitado; presidir comissões de inquérito; 
representar o prefeito e seus assessores, quando delegados pelo prefeito ou pelo Procurador do Município; 
representar o Município em juízo e extrajudicialmente, acompanhando as ações judiciais, em todas as suas 
fases e instâncias, praticando todos os atos inerentes ao seu trâmite até decisão final do litígio; prestar 
consultoria e assistência às secretarias, respondendo a consultas, exarando pareceres opinativos, incluindo a 
elaboração de leis, projetos de Lei, decretos, portarias e demais matérias pertinentes, inclusive com o seu 
arquivamento; participar de processos administrativos disciplinares; assistir o Município no controle interno da 
legalidade dos atos administrativos a serem por ela praticados ou já efetivados; promover a execução judicial 
da Dívida Ativa; analisar e aprovar procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros ajustes firmados 
pelo Município; informar em expedientes que lhe forem encaminhados, dentro de sua área de atuação, bem 
como requisitar informações e documentos perante quaisquer unidades administrativas, a fim de obter 
elementos necessários à defesa dos interesses da Instituição; realizar treinamento na área de atuação, quando 
solicitado; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. 
 
Agente de Administração 
Receber, efetuar a triagem e transportar correspondências diversas recebidas pela Prefeitura Municipal; efetuar 
o pagamento de documentos diversos da Prefeitura Municipal nas agências bancárias ou diretamente aos 
fornecedores, conforme determinação da chefia imediata; executar serviços diversos de digitação, segundo 
metodologia estabelecida; operar máquina copiadora (xerox), quando necessário, de acordo com solicitação 
dos diversos setores da Prefeitura Municipal e orientação da chefia imediata; recepcionar as pessoas que 
procuram pelos serviços da Prefeitura Municipal, encaminhado aos diversos setores e prestando informações 
solicitadas por elas; realizar atendimento telefônico e ao público em geral; efetuar o preenchimento de 
formulários e anotações em livros diversos utilizados pela Prefeitura Municipal, partindo de orientações 
recebidas da chefia imediata; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 
Agente Sanitário 
Realizar vistorias periódicas em residências e terrenos urbanos, bem como na zona rural, a fim de identificar 
focos de agentes provocadores de doenças epidêmicas, de acordo com orientações recebidas da chefia 
imediata; realizar a dedetização de áreas diversas, conforme determinações a chefia imediata, utilizando-se de 
técnicas específicas; visitar, orientar e informar a população do Município, quanto às formas de combate e 
prevenção a insetos e similares, de acordo com normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 
através da Fundação Nacional de Saúde; zelar pelo equipamento de trabalho, efetuando a devida manutenção, 
conforme normas de segurança estabelecidas; confeccionar relatórios periódicos dos trabalhos de acordo com 
determinações da chefia imediata; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 
Assistente Social 
Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Município; 
identificar e analisar problemas e necessidades sociais e materiais de munícipes viabilizando o devido 
encaminhamento; desenvolver trabalhos que visem à prevenção e o tratamento de desajustes de natureza 
biopsicossocial promovendo a integração dessas pessoas ao meio ambiente social, familiar e de trabalho; 
propor e coordenar trabalhos de saúde pública visando o desenvolvimento integral do Município; propor e 
desenvolvimento programas de natureza social a serem desenvolvidos pelo Município através de seus órgãos 
assistenciais e metas previamente estabelecidas; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Atender e orientar o usuário quanto à localização do material que necessita, à utilização dos recursos 
informacionais, impressos e eletrônicos, bem como quanto ao uso geral da biblioteca; executar atividades 
referentes aos empréstimos, informando ao usuário sobre o regulamento da biblioteca, efetuando a inscrição, 
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organização e mantendo o cadastro de usuários e o controle do empréstimo, tomando as providências 
necessárias em caso de atraso na devolução, para permitir o controle do acervo bibliográfico; auxiliar na 
formação e atualização das bases de dados locais, para assegurar a pronta localização dos materiais 
informacionais; auxiliar nas atividades técnicas de seleção e aquisição por compra, doação ou permuta de 
material informacional; auxiliar nas atividades de tombamento e de incorporação patrimonial dos bens 
bibliográficos, para fins de registro, controle patrimonial e contábil; auxiliar no preparo e distribuição das 
publicações de divulgações, tais como: levantamentos bibliográficos, bibliografias, boletins, publicações 
especializadas, etc.; proporcionar condições para o desenvolvimento de habilidades de consulta, estudo e 
pesquisa; proporcionar ambiente para a formação de hábitos de leitura e gosto por essa atividade; promover a 
gravação de vídeos educativos; participar de reuniões pedagógicas para promover ações integradas com o 
projeto político pedagógico; executar serviços de digitação na sua área de atuação; participar da elaboração do 
projeto político pedagógico do Município; preparar e controlar materiais para encadernação assegurando a 
conservação do material informacional; auxiliar na elaboração de murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e 
na preparação de feiras e/ou exposições; pesquisar, preparar, organizar e atualizar base de dados do acervo, 
cadastrar clientes e usuários, realizar a manutenção de banco de dados; realizar levantamentos bibliográficos, 
pesquisas de opinião de usuários e disseminação das informações manuais e automatizadas; coletar dados e 
elaborar relatórios estatísticos; operar equipamentos de audiovisuais; realizar atividades administrativas de 
biblioteca; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao 
trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
Auxiliar de Dentista – Auxiliar de Saúde Bucal 
Auxiliar o cirurgião-dentista no atendimento aos pacientes no serviço de odontologia, bem como executar 
tarefas administrativas, tais como: orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e 
anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; revelar e montar radiografias intraorais; preparar o 
paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o dentista e o técnico em 
higiene dental junto à cadeira operatória; promover isolamento do campo operatório; manipular matérias de uso 
odontológico; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; proceder a conservação e a 
manutenção do equipamento odontológico; organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e 
as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal; zelar pela observância de normas de higiene, limpeza 
e trabalho, levando ao conhecimento do superior imediato qualquer irregularidade que por ventura venham a 
ocorrer; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 
Auxiliar de Limpeza 
Prestar serviços operacionais de zeladoria e atividades de ordem rotineira em geral, ajardinamento, 
manutenção predial, limpeza de ruas e o seu desenvolvimento em diversas áreas; executar tarefas de 
zeladoria, limpeza em geral, inclusive, ruas, praças, jardins, prédios públicos e aqueles utilizados pelo 
Município; varrer espanar, lavar, encerar e lustrar as dependências, móveis, utensílios e instalações diversas, 
atentando para as condições de higiene e conservação; preparar café e chá, servindo-os quando solicitado; 
zelar pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins; zelar pelo material de uso diário e permanente, 
tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos; remover resíduos dos vidros, lavar e 
enxugar vidros manualmente, lavar fachadas de pedra e revestimento cerâmico, limpar janelas, diluir produtos 
de limpeza; lavar superfícies internas de recintos, secar pisos; separar material para reciclagem; verificar 
fechamento de portas e janelas; inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos; remover o lixo para 
depósitos e descarga; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; efetuar serviços de coleta de 
lixo em logradouros e outros locais públicos; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos 
de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 
Auxiliar de Mecânico Veículos – Leves e Pesados 
Colaborar com o mecânico em todas as suas atividades, fornecendo todo o instrumental necessário ao seu 
bom desempenho; conhecer, por nome ou apelido, chaves, porcas, parafusos (nos diversos tamanhos) peças 
de carros, seja passeio, utilitário ou de máquinas leves e pesadas, obedecer sempre às ordens do mecânico; 
limpar e guardar todas as ferramentas assim que terminar o serviço do dia; atender a outras atividades afins. 
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Auxiliar de Secretaria Escolar 
Proceder à escrituração de documentos pertinentes à vida escolar do aluno, conforme orientação recebida; 
assessorar o Secretário Municipal de Educação sempre que solicitado; conhecer a Legislação Educacional, 
procurando estar sempre atualizado; realizar trabalhos de datilografia e reprografia (xerox), conforme 
solicitação de professores e Direção Escolar; atender pais, alunos, professores e o público em geral, prestando 
informações e encaminhando solicitações diversas; efetuar o controle de estoque de materiais diversos 
utilizados pela escola, solicitando a reposição quando necessário; arquivar documentos diversos observando a 
sua utilização e organização; preencher formulários e fichas  diversos, de interesses do aluno, da  escola e do 
Município; secretariar reuniões da Diretoria e equivalentes, quando determinado pela chefia; executar outras 
tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 
Auxiliar de Serviço Escolar 
Executar atividades de limpeza e arrumação dos locais de trabalho, sanitários e vestuários, zelando pela 
conservação do piso, dos móveis, dos utensílios e da área externa, procedendo a pequenos reparos que 
fizeram necessários; executar serviços de copa, preparando e servindo café, lanches e correlatos, conforme 
orientação da chefia imediata; controlar o estoque de material utilizado no trabalho efetuado a solicitação de 
reposição ao Departamento competente, quando necessário; proceder à lavação e passação de lençóis, 
toalhas, panos de copa e demais peças utilizadas no setor de trabalho, de acordo com orientação recebida da 
chefia imediata; zelar pelo cumprimento das tarefas designadas pela chefia imediata, em conformidade com 
local de trabalho a que está lotado; proceder à limpeza de todas as dependências de móveis e utensílios da 
escola em que estiver  lotado; preparar a merenda escolar a ser servida às crianças conforme cardápio 
determinado pela Direção da Escola; distribuir a merenda às crianças durante o intervalo das aulas, 
observando a sequência da fila e quantidade a ser distribuída; fazer o café a ser distribuído ao professores e 
visitantes, conforme critérios estabelecidos; abrir a escola para o início das atividades e fechar no final das 
aulas, responsabilizando-se pelas chaves da escola; realizar pequenas compras para escola, a pedido da 
chefia imediata; preparar terrenos e canteiros para plantio de pequenas hortas, conforme técnica especificas; 
zelar pela portaria das escolas; auxiliar o motorista na proteção dos alunos durante o transporte escolar; 
executar outras tarefas afins que lhe foram atribuídas. 
 
Auxiliar de Serviços Públicos 
Executar atividades de limpeza e arrumação dos locais de trabalho, sanitários e vestuários, zelando pela 
conservação do piso, dos móveis, dos utensílios e da área externa, procedendo a pequenos reparos que se 
fizerem necessários; executar serviços de copa, preparando e servindo café, lanches e correlatos, conforme 
orientação da chefia imediata; controlar o estoque de material utilizado no trabalho e solicitar a reposição ao 
Departamento competente, quando necessário; proceder à lavação e passação de lençóis, toalhas, panos de 
copa e demais peças utilizadas no setor de trabalho, de acordo com orientação recebida da chefia imediata; 
zelar pelo cumprimento das tarefas designadas pela chefia imediata, em conformidade com local de trabalho a 
que está lotado; preparar terrenos e canteiros para plantio de mudas e plantas em geral, conforme técnicas 
específicas; proceder à limpeza e manutenção de canteiros e viveiros, efetuando a sua capina; realizar a 
adubação, irrigação e poda de plantas diversas, conforme orientação da chefia imediata; preparar mudas para 
o plantio, visando ao reflorestamento e arborização do Município; proceder à limpeza das repartições, dos 
logradouros e das vias públicas, conforme determinação do chefe imediato; executar outras tarefas afins que 
lhe foram atribuídas. 
 
 
Auxiliar de Transporte Escolar 
Cuidar da segurança do aluno durante o transporte escolar; controlar o comportamento dos alunos durante o 
transporte escolar; orientá-los sobre regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários; 
orientá-los também para que permaneçam sentados, orientá-los e auxiliá-los no uso do cinto de segurança; 
orientá-los em relação às regras de trânsito; ouvir suas reclamações; controlar as atividades livres deles, 
guiando-os durante a entrada e saída, fiscalizando espaços de recreação e definindo limites nas atividades 
livres; prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do 
transporte; contatar regularmente o diretor ou responsável pela unidade escolar, ou com o gestor do convênio 
do transporte, mantendo-o informado de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o 
bom andamento ou o resultado final da prestação dos serviços, sem prejuízo de outras atribuições que venham 
a ser determinadas por seu superior imediato; cumprir horário nas escolas municipais, designadas pela 
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secretaria municipal de educação, nos intervalos em que o transporte escolar não estiver sendo executado, 
desenvolvendo atividades estabelecidas pela direção da escola; executar tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo seu superior. 
 
Borracheiro 
Executar e orientação de borracharia, como trocar pneus e remendar câmaras de ar, recauchutar pneumáticos, 
vulcanizar câmaras de ar; verificar as condições de conservação dos pneus dos veículos que compõem a frota 
municipal; realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus, calibragem e 
balanceamento, bem como consertos em pneus a frio e a quente; prestar socorro aos veículos da frota 
municipal, na zona urbana e rural; cuidar do posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e 
recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida 
útil satisfatória dos equipamentos; zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal e dos alheios, 
atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando 
equipamento de proteção individual, quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a de 
terceiros; solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas atinentes ao 
desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho; participar de treinamentos e 
seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento no próprio setor de atuação 
ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento profissional e pessoal; 
prestar atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, 
conforme orientação e/ou solicitação do superior imediato. 
 
Cirurgião Dentista 
Prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades e infecções dos dentes e da boca de munícipes que procuram 
pelos serviços odontológicos da Prefeitura Municipal; ministrar diversas formas de tratamento cirúrgico, 
medicamentoso e de outra natureza para as doenças e infecções dos dentes dos munícipes; elaborar e aplicar 
medidas de caráter público, para diagnosticar e melhorar as condições de higiene dentária e bucal das pessoas 
que procuram pelo atendimento nas unidades básicas de saúde da Prefeitura; sugerir, promover e coordenar 
programas de saúde bucal preventiva, para serem desenvolvidos nos diferentes níveis sociais e órgãos do 
município; acompanhar, verificar e orientar e limpeza geral do consultório odontológico e a assepsia do 
instrumento utilizado; solicitar a reposição periódica de material de consumo, conforme normas estabelecidas; 
preencher fichas individuais dos pacientes e relatórios mensais do trabalho realizado; executar outras 
atividades afins que lhe forem atribuídas. 
 
Coveiro 
Executar serviços de inumações e exumações nos cemitérios; cavar covas rasas e sepulturas com o uso de 
ferramentas adequadas; localizar nas plantas do cemitério a localização de sepulturas, jazigos, covas e 
sepulturas; efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas; ajudar na execução de sepultamentos 
carregando e colocando o caixão na sepultura; auxiliar no transporte de caixões; fechar as sepulturas cobrindo-
as com terra ou fixando-lhe uma laje; realizar reparos de pedreiro; zelar pela conservação dos jazigos e covas 
rasas; limpar e carregar lixos existentes nos cemitérios e seus arredores; abrir e fechar os portões; controlar 
horário de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho; efetuar o plantio de árvores, espécies 
ornamentais e aguá-las, participar dos trabalhos de pintura de muros e paredes; executar outras tarefas de 
interesse da municipalidade que, por suas características, se incluam na esfera de competência. 
 
Eletricista 
Prestar serviços de manutenção elétrica; montar e recuperar instalações elétricas em geral, observando 
critérios técnicos específicos; estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando plantas, 
especificações e outros, para definir o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar e fixar 
quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas, interruptores; executar serviços de 
manutenção elétrica corretiva e preventiva em instalações e equipamentos em geral; realizar exames técnicos 
e testes elétricos; utilizar instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos, para efetuar reparos e 
instalações; montar painéis de comando, cabines primárias, caixas ou baterias de segurança; instalar e ou 
recuperar linhas de transmissão e componentes, calculando a distribuição de força, resistência; avaliar 
condições de segurança no trabalho e de terceiros; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 
prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e 
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outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.   
 
Enfermeiro 
Desenvolver atividades pertinentes à enfermagem em postos de Saúde do Município, conforme diretrizes 
traçadas pelo órgão competente; proceder ao acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelos 
auxiliares de enfermagem, visando o adequado atendimento à população; propor e desenvolver programas de 
treinamento de agentes de saúde, visando o desenvolvimento profissional dos serviços da área de saúde; 
coordenar e acompanhar a realização de campanhas de saúde promovidas pelo Município ou por órgãos 
ligados à instância Federal; propor e desenvolver programas de saúde promovidos pelo Município ou por órgão 
ligados à instância Federal; propor e desenvolver programas de saúde pública de acordo com as diretrizes 
adotadas pelo Município; executar outras atividades afins que lhe forem atribuídas.  
 
Engenheiro Ambiental 
Avaliar a dimensão do impacto ambiental causado por obras de construção civil de todos os tipos e portes; 
verificar a adaptação da obra ao meio ambiente ao longo da construção; elaborar relatórios sobre esse 
impacto, levando em conta dados processados por sensoriamento remoto, levantamentos fotográficos aéreos, 
mapeamento e cartografia digital; realizar pesquisas em laboratório e medições em campo sobre poluição do 
solo, da água e do ar; elaborar projetos de planejamento ambiental; planejar e viabilizar a recuperação de 
áreas degradadas na indústria; indicar o destino final dos resíduos (sobras e despejos industriais); elaborar 
projetos de saneamento básico (esgoto); observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Farmacêutico 
Dimensionar a necessidade de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares; controlar o 
estoque dos medicamentos utilizados nas unidades básicas de Saúde, nos ambulatórios médicos e no hospital, 
de acordo com a sua área de atuação, observando as condições de armazenagem e data de validade deles; 
proceder à conferência de medicamentos cedidos pela unidade básica de saúde, conforme prescrição médica; 
assumir a responsabilidade de todos os atos farmacêuticos; esclarecer ao público o modo de utilização de 
medicamentos e seus possíveis efeitos colaterais; manter os medicamentos em bom estado de conservação, 
garantindo qualidade, eficácia e segurança do produto bem como a conservação e limpeza do local; colaborar 
com os Conselhos de Farmácia e autoridades sanitárias sobre irregularidades detectadas em medicamentos 
no estabelecimento sob sua direção técnica; preparar e fornecer medicamentos conforme prescrições médicas; 
aprontar produtos farmacêuticos conforme fórmulas estabelecidas; controlar entorpecentes e produtos 
similares, registrando a saída em guias e livros, conforme receituários, atendendo aos dispositivos legais; 
responsabilizar-se por medicamentos que exigem, pela legislação, controle mais rigoroso, em função de seus 
efeitos adversos sérios, que necessitem estar em armário trancado, sob a guarda do profissional farmacêutico 
e cuja responsabilidade só pode ser efetuada mediante apresentação e retenção de receita médica, com 
validade até 1 mês após a data da prescrição; controlar as receitas médicas através do registro em um livro, 
próprio para este fim; prestar esclarecimentos sempre que for necessário, além de estar habilitado a promover 
ou integrar-se em atividades que contribuam para a melhor qualidade de vida da comunidade em que está 
inserido, através de noções básicas de saúde; participar de comissões técnicas; assegurar a disponibilidade da 
informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com a finalidade de racionalizar o uso e 
promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; controlar e analisar a movimentação física dos estoques de 
medicamentos; estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; manter 
cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde 
existentes; participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; realizar estudos de 
farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso 
correto de medicamentos; realizar a dispensação de medicamentos; realizar o seguimento da farmacoterapia, 
com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas para implementação da 
farmacovigilância; sinalizar à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes; guardar sigilo 
profissional; executar outras atividades correlatas e que lhe forem atribuídas. 
 
Fisioterapeuta 
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de 
pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos 
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órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de 
acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de 
nervos periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com 
prótese, para possibilitar a sua movimentação ativa e independente; ensinar aos pacientes exercícios 
corretivos para a coluna, para os defeitos dos pés, para as afecções dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções 
de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; proceder ao relaxamento e 
à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos; atuar no desenvolvimento 
de projetos terapêuticos em unidades de saúde; atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se 
em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 
recepcionar e promover consultar, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo dados, solicitando, 
executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar o diagnóstico; 
orientar os pacientes sobre a prática de exercícios adequados que permitam diminuir as afecções ou 
deficiências físicas, orientando e acompanhando o seu desenvolvimento; prestar esclarecimentos, dirimir 
dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico; planejar e desenvolver 
treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; emitir laudos, pareceres, atestados e 
relatórios; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Lavador de Veículos 
Executa tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte interna e externa, utilizando 
máquinas pneumáticas e aspiradores de pó, escovas e materiais similares; suspender os veículos em rampas 
ou através de elevadores, para a limpeza das partes inferiores; lavar a lataria, vidros e outras partes 
necessárias do veículo utilizando equipamento e material apropriado; efetuar polimento da estrutura metálica 
dos veículos; controlar o estoque de material de limpeza, bem como a periodicidade da lavagem dos veículos; 
cuidar do posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua 
responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos 
equipamentos; zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se 
constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando equipamento de 
proteção individual , quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a de terceiros; participar 
de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento no próprio 
setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento profissional 
e pessoal; prestar atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo 
exercido, conforme orientação e/ou solicitação do superior imediato. 
 
Mecânico de Veículos – Leves e Pesados 
Recuperar ou revisar automóveis, caminhões, máquinas pesadas, compressores, bombas e motores em geral, 
converter e adaptar peças, ajustar anéis de segmento, identificar defeitos mecânicos e fazer reparos 
necessários, inspecionar, ajustar e substituir, quando necessário, unidades e partes relacionadas com: 
válvulas, pistões, sistema de lubrificação, refrigeração, transmissão, diferencial, embreagens, eixos dianteiros, 
freios, carburador, acionadores de arranco, mangueiras, geradores e distribuidores; fazer vistoria e revisão nos 
veículos; esmerilar e assentar válvulas; substituir buchas e mancais; fazer soldas elétricas e/ou a oxigênio; dar 
instruções aos motoristas novatos sob manutenção e conservação de veículos; lubrificar, quando necessário, 
trocando peças; desmontar, reparar, descarbonizar e ajustar motores de veículos; limpar, reparar, montar e 
ajustar cubos de rodas, carburadores, mangas de eixos, transmissão, freios, embreagens, rolamentos, 
amortecedores, etc; trocar e regular platinados e sistemas de ignição; lubrificar partes especiais de veículos, 
proceder à substituição ao ajuste de retificação de peças do motor, utilizando as ferramentas e os instrumentos 
especiais; montar o motor e os demais componentes do veículo, enfim, executar outras atividades afins que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
Médico Clínico Geral 
Executar atividades profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade, tais como 
diagnósticos, prescrição de medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos, exames pré-
admissionais de candidatos nomeados para cargos públicos na Administração Municipal, perícias para fins de 
concessão de licenças e aposentadorias, observadas às normas de segurança e higiene do trabalho; executar 
atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, 
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pesquisas e outras atividades de saúde; participar do planejamento da assistência à saúde, articulando-se com 
as diversas instituições para a implementação das ações integradas; participar do planejamento, elaboração e 
execução de programas de treinamentos em serviço e de capacitação de recursos humanos; participar e 
realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população. 
 
Motorista Categoria “B” 
Dirigir veículos da categoria de passageiros; inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos 
pneus, os níveis de combustível, água e óleo do carter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, 
para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança; verificar os itinerários, o número de 
viagens e outras informações de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas, 
adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos 
passageiros, alunos, transeuntes e outros veículos; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas 
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos; dirigir veículos leves efetuando o transporte de servidores, paciente, alunos e 
materiais do Município, observando as normas de segurança no trânsito; verificar as condições do veículo, 
providenciando o serviço especializado, quando necessário; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando 
medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos; efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua 
utilização em perfeitas condições; recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da 
prefeitura, deixando-o estacionado em local de fácil acesso e utilização, e fechado corretamente, para permitir 
sua manutenção e abastecimento; manter a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Motorista Categoria “D” 
Dirigir veículos de transportes de carga; inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, 
os níveis de combustível, água e óleo do carter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança; verificar os itinerários, o número de viagens e 
outras informações de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando 
medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, 
alunos, transeuntes e outros veículos; dirigir corretamente caminhões, ônibus, peruas e demais veículos da 
frota municipal, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas/alunos, 
cargas, materiais, animais e equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os com  segurança 
conforme itinerários estabelecidos; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis na 
prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros 
veículos; zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos 
volumes transportados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de 
fiscalização; zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o 
seu perfeito funcionamento e conservação; transportar materiais de construção em geral, ferramentas e 
equipamentos de obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos; efetuar anotações das viagens 
realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, quilometragem rodada, itinerários e outras 
ocorrências, seguindo normas estabelecidas; efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, 
garantindo a sua utilização em perfeitas condições; recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-
o à garagem da prefeitura, deixando-o estacionado em local de fácil acesso e utilização, e fechado 
corretamente, para permitir sua manutenção e abastecimento; manter a limpeza do veículo, deixando-o em 
condições adequadas de uso; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Nutricionista 
Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento das necessidades da população; prestar assistência nutricional, identificando a população-alvo e 
as necessidades nutricionais; orientar familiares e responsáveis providenciando a educação e orientação 
nutricional; planejar cardápios; confeccionar escalas de trabalho; selecionar fornecedores; selecionar gêneros 
perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; supervisionar compras, recepção de gêneros e estoque 
de alimentos; supervisionar o pessoal operacional, o preparo e a distribuição das refeições; executar 
procedimentos técnico-administrativos; efetuar controle higiênico-sanitário, através do controle da higienização 
de pessoal, utensílios e dos alimentos; controlar a validade dos produtos; planejar unidades de alimentação e 
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nutrição; planejar serviços e programas de nutrição de pacientes de hospital, da clientela de unidades de 
saúde, dos educandos da rede municipal, de clientela carente das unidades de saúde do Município; organizar 
cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição de alimentos; 
promover programas de assistência integral à saúde; analisar os indicadores diretos e indiretos do estado 
nutricional das comunidades; atuar nas ações de nutrição materno-infantil, da mulher, da criança, do 
adolescente, do idoso; aplicar as técnicas da conservação de alimentos e da legislação em qualidade de 
alimentos; realizar palestras e orientações alimentares; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; inserir-se no programa de saúde da família; realizar   prescrição   
dietética;  prescrever   complementos   e   suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em 
prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares; zelar pela manutenção e 
ordem dos materiais, equipamento e local de trabalho; participar de projetos de treinamento e programas 
educativos; classificar e codificar doenças; elaborar planos alimentares em atividades físicas; administrar 
unidades de alimentação e nutrição, planejar cardápios; confeccionar escala de trabalho; selecionar 
fornecedores; selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; supervisionar 
compras, recepção de gêneros e controle de estoque; transmitir instruções à equipe; supervisionar pessoal 
operacional, preparo   e distribuição das refeições; verificar aceitação das refeições; medir restoingestão; 
avaliar etapas de trabalho; executar procedimentos técnico-administrativos; manter atualizados os registros das 
ações necessários a sua área de competência; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Operador de Máquinas Leves 
Operar motoniveladora, patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteiras, trator de pneu e outras 
máquinas conforme técnicas específicas; executar trabalhos de terraplanagem, de abertura de estradas, ruas e 
avenidas, levantamento de cascalho, desmatamento e demais serviços utilizados na construção e conservação 
de logradouros e estradas; verificar as condições gerais da máquina, quanto ao combustível, ao nível de óleo e 
à mecânica, solicitando reparos, quando necessário; atender às normas de Higiene e Segurança no Trabalho; 
executar outras atividades afins que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
Operador de Máquinas Pesadas (motoniveladora, retro e pá carregadeira) 
Operar motoniveladora, patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteiras, trator de pneu  e outras 
máquinas conforme técnicas especificas; executar trabalhos de terraplanagem, de abertura de estradas, ruas e 
avenidas, levantamento de cascalho, desmatamento e demais serviços utilizados na construção e conservação 
de logradouros e estradas; verificar as condições gerais da máquina, quanto ao combustível, nível de óleo e 
mecânica, solicitando reparos, quando necessário; atender às normas de Higiene e Segurança no Trabalho; 
executar outras atividades afins que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
Orientador Social 
Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construir a autonomia, autoestima, 
convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 
dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar 
a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de 
abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar 
na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das 
informações; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver 
atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e 
monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e 
culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais 
nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, 
violação de direitos e divulgação de ações nas unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração de registros 
das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa dos 
direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, 
informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao 
mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras 
políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar na articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais e políticas públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a 
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prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 
fragilidade social vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso 
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e 
serviços de intermediação de mão de obra; acompanhar o ingresso, frequência, e o desempenho dos usuários 
nos cursos por meio de registros periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e 
demandas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Pintor 
Preparar diferentes superfícies para pintura; preparar o material de pintura, observando as quantidades 
requeridas, para obter a cor e a qualidade especificadas; observar as recomendações dos fabricantes dos 
produtos utilizados; pintar as superfícies, utilizando equipamentos necessários; realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; utilizar equipamentos de proteção individual (EPI); aplicar diferentes materiais 
como massa corrida, tintas, vernizes e outros; remover pinturas antigas, ter conhecimento de mistura química 
de materiais de pintura, efetuar pinturas de paredes, estruturas metálicas, madeiras, dentre outros tipos de 
materiais; executar pintura de trânsito, faixas, placas e outras informações; atuar na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e 
autorização superior; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local 
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 
Professor PI 
Exercer a docência participando da elaboração do Projeto Pedagógico do estabelecimento de ensino; elaborar 
e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos 
estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar; participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e com a comunidade; cumprir o Regimento Escolar do Município, bem como a 
legislação vigente; orientar os estágios de Educação Profissional, quando necessário; atuação na Educação 
Infantil e nas 04 (quatro) primeiras séries do Ensino Fundamental. 
 
Professor PII – Educação Básica – História 
Exercer a docência da disciplina de História participando da elaboração do Projeto Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar do 
Município; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir o 
Regimento Escolar do Município, bem como a legislação vigente; orientar os estágios de Educação 
Profissional, quando necessário; atuar nas 04 (quatro) últimas séries do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio quando houver, na modalidade regular e na educação de jovens e adultos, desenvolvendo a disciplina 
de História e outros projetos implantados pelo Município. 
 
Professor PII – Educação Básica – Ciências 
Exercer a docência da disciplina de Ciências Biológicas participando da elaboração do Projeto Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar; 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir o 
Regimento Escolar do Município, bem como a legislação vigente; orientar os estágios de Educação 
Profissional, quando necessário; atuar nas 04 (quatro) últimas séries do ensino Fundamental e no Ensino 
Médio quando houver, na modalidade regular e na educação de jovens e adultos, desenvolvendo a disciplina 
de Ciências Biológicas e em outros projetos implantados pelo Município. 
 
Professor PII – Educação Básica – Geografia 
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Exercer a docência da disciplina de Geografia participando da elaboração do Projeto Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar; 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir o 
Regimento Escolar do Município, bem como a legislação vigente; orientar os estágios de Educação 
Profissional, quando necessário. Atuar nas 04 (quatro) últimas séries do ensino Fundamental e no Ensino 
Médio quando houver, na modalidade regular e na educação de jovens e adultos, desenvolvendo a disciplina 
de Geografia e outros projetos implantados no Município. 
 
Professor PII – Educação Básica – Inglês 
Exercer a docência da disciplina de Inglês participando da elaboração do Projeto Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar; 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir o 
Regimento Escolar do Município, bem como a legislação vigente; orientar os estágios de Educação 
Profissional, quando necessário; atuar nas 04 (quatro) últimas séries do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio quando houver, na modalidade regular e na educação de jovens e adultos, desenvolvendo a disciplina 
de Inglês e os projetos implantados pelo Município. 
 
 
Professor PII – Educação Básica – Matemática 
Exercer a docência da disciplina de Matemática, participando da elaboração do Projeto Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar do 
Município; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir o 
Regimento Escolar do Município, bem como a legislação vigente; orientar os estágios de Educação 
Profissional, quando necessário; atuar nas 04 (quatro) últimas séries do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio quando houver, na modalidade regular e na educação de jovens e adultos, desenvolvendo a disciplina 
de Matemática e outros projetos implantados pelo Município. 
 
Professor PII – Educação Básica – Português e Literatura 
Exercer a docência na disciplina de português e Literatura, participando da elaboração do Projeto Pedagógico 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar; 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; cumprir o 
Regimento Escolar do Município, bem como a legislação vigente; orientar os estágios de Educação 
Profissional, quando necessário; atuar nas 04 (quatro) últimas séries do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio quando houver, na modalidade regular e na educação de jovens e adultos, desenvolvendo a disciplina 
de Português e Literatura e em outros projetos implantados pelo Município. 
 
Psicólogo 
Na área da Saúde (Psicólogo Clínico): atuar na área específica da saúde, colaborando para a compreensão 
dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe 
multiprofissional; atuar junto à equipes multiprofissionais no sentido de levá-las a identificarem e 
compreenderem os fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, 
ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e demais unidades de saúde do Município. 
Na área da Educação: proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de 
dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da 
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personalidade e no psicodiagnóstico; estudar sistemas de motivação de aprendizagem, métodos novos de 
treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza 
e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados 
capazes de atender às necessidades individuais; analisar as características de indivíduos supra e infradotados, 
utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos 
de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; participar de programas de 
orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de 
contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente autorrealização; identificar a 
existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, 
aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a 
forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas; prestar 
orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução de 
problemas de ordem psicológica surgidos com alunos. Na área Social: promover estudos sobre características 
psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos sociais nacionais, culturais, intra e 
interculturais; atuar junto a organizações comunitárias, em equipe multiprofissional no diagnóstico, 
planejamento, execução e avaliação de programas comunitários; assessorar os órgãos do Município na 
elaboração e implementação de programas de mudança de caráter social e técnico, em situações planejadas 
ou não; compor equipe multiprofissional das unidades socioassistenciais. Na área do trabalho: atuar 
individualmente ou em equipe multiprofissional, onde quer que se dêem as relações de trabalho nas 
organizações sociais formais ou informais, visando a aplicação do conhecimento da Psicologia para a 
compreensão, intervenção e desenvolvimento das relações e dos processos intra e interpessoais e suas 
articulações com as dimensões política, econômica, social e cultural. As atribuições específicas em cada área 
serão estabelecidas em regulamento de cada unidade. 
 
Recepcionista 
Operar aparelhos telefônicos, efetuar as ligações pedidas, receber e transmitir mensagens, atender a 
chamadas internas e externas; operar computador; receber e transmitir mensagens, pela internet ou outro meio 
de transmissão; prestar informações relacionadas à repartição; prestar serviços de orientação e 
encaminhamento do público aos órgãos competentes, bem como solucionar pequenos problemas sobre 
assuntos de sua alçada; executar serviços de expedição, datilográficos e de digitação, bem como arquivamento 
de documentos; controlar e fiscalizar a entrada e saída de público, especialmente em locais de grande 
afluência; afixar, nos devidos locais, avisos, ordens da repartição e outros informes ao público; receber e 
encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir recados; auxiliar em 
tarefas de apoio administrativo; preparar e servir café, chá, água em sua recepção, recolhendo, lavando e 
guardando os utensílios, participar nos eventos realizados pelo Município, ou naqueles onde ele seja 
apoiador/parceiro, como tradutor, utilizando a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como meio de 
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil; executar outras atribuições 
afins, compatíveis com a natureza do cargo. 
 
Soldador 
Executar a solda, aproximando o eletrodo da peça até formar um arco elétrico, deslocando-o convenientemente 
ao longo da linha de junção, para constituir o cordão de soldagem; retirar, das partes soldadas, o excesso de 
solda através de esmeril, a fim de dar acabamento final do trabalho; propor soluções técnicas para conclusão 
de casos que exijam tratamento diferenciado; anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, 
encaminhando os itens faltantes para providências de compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos 
serviços; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando 
da execução dos serviços; executar tratamento e descarte de resíduos de matérias provenientes de seu local 
de trabalho; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho, com a aplicação das estritas normas de segurança, 
organização do local de trabalho e meio ambiente. Trabalhar com segurança: utilizar equipamento de proteção 
individual; informar falhas em máquinas e equipamentos; empregar os equipamentos de proteção coletiva; 
verificar iluminação do ambiente; respeitar o fator de trabalho do equipamento (potência, tempo de uso, etc.); 
zelar pela limpeza no local de trabalho. Organizar o local de trabalho: obedecer a instruções, execuções de 
inspeção de soldagem; consultar desenhos e especificações; identificar material (consumível) a ser usado na 
obra; providenciar ferramentas; obedecer aos procedimentos de manuseio dos consumíveis solar com 
anteparas o local de trabalho. Preparar peças para soldagem: verificar visualmente condições da peça; 
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chanfrar peças; identificar posição de soldagem; aplicar removedores para retirada de óleos e gravar; aquecer 
previamente a peça com maçarico; escovar peças; goivar peças. Preparar equipamentos e acessórios para 
soldagem e corte: identificar a fonte (máquina de solda); regular parâmetros de soldagem; posicionar a bobina 
no alimentador; regular maçarico; selecionar eletrodo de tungstênio; identificar o gás de acordo com o processo 
de soldagem; substituir acessórios de soldagem e corte. Soldar peças: controlar a velocidade de soldagem; 
soldar em uma ou mais posições (vertical, horizontal, etc.); soldar um ou mais materiais; controlar temperatura 
de interpasse; eliminar o sopro magnético; limpar ferramentas; trocar o arame no circuito alimentador ou 
pistola; reparar a solda (esmerilhando, goivando etc); identificar soldas através do sinete; definir o bico (pena) 
do maçarico; definir tipo de gás; regular manômetro; executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   
nível   de   complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Supervisor Pedagógico 
Coordenar trabalhos atinentes ao desenvolvimento do aluno; elaborar projetos voltados para a melhoria da 
aprendizagem e eficiência escolar; colaborar no trabalho de integração do aluno à escola; colaborar na 
preparação de cursos voltados para a atualização e aperfeiçoamento de professores, melhoria da eficiência 
escolar e aprendizagem; colaborar com a Diretoria, professores e famílias no atendimento aos alunos que 
necessitem de orientação e acompanhamento; elaborar estudos voltados para a adequação do currículo 
escolar e dos conteúdos de ensino em geral para a população à qual se destina; colaborar com a definição e 
execução de projetos educacionais Supervisionar o trabalho didático pedagógico dos professores 
acompanhando-os, periodicamente, em salas de aula; realizar reciclagem pedagógica periódica com os 
professores; orientá-los quanto à elaboração de planos de curso e de aula; incentivar a formação e 
funcionamento do colegiado escolar, conforme estabelecido em Lei; acompanhar o cumprimento das decisões 
tomadas pelo colegiado; executar outras atividades afins que lhe foram atribuídas. 
 
Técnico de Enfermagem 
Prestar assistência a pacientes em unidades de saúde do Município; assistir ao enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de 
cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático de 
infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; executar tratamentos especificamente 
prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como; ministrar medicamentos por via 
oral ou parenteral; realizar controle hídrico, fazer curativos; aplicar oxigenoterapia, nebulizar, enteroclisma, 
enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de 
pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio 
e diagnóstico; colher material para exames laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-
operatórios; circular em salas de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção e 
esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; alimentá-lo ou 
auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e das dependências da 
unidade de saúde; integrar a equipe de saúde. Participar em atividades de educação em saúde, inclusive 
orientar pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar 
o Enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde; executar os trabalhos de rotina 
vinculados à alta de pacientes; participar dos procedimentos pós-morte; executar outras tarefas afins. 
 
Técnico em Contabilidade 
Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas 
organizando boletins de receita e despesa; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; examinar empenhos 
analisando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos à despesa, 
interpretando legislação referente à contabilidade pública, organização, manutenção e orientação do controle 
interno do Executivo; organizar, orientar os sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial, com emissão de 
balancetes anuais, anexos e adendos exigidos pela legislação vigente; prestar contas junto ao Tribunal de 
Contas, encaminhamento de balancete mensal à Câmara Municipal e documentos de receitas e despesas; 
elaborar atos que disponham sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; contestar, 
quando for preciso, as irregularidades apontadas nos pareceres prévios do Tribunal de Contas; participar da 
elaboração do balanço geral e de todas as atividades compatíveis com a sua formação profissional; redigir 
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correspondência em geral; calcular, emitir, classificar e verificar a exatidão de documentos contábeis; elaborar 
relatórios, mapas e quadros demonstrativos da situação contábil financeira; desenvolver a escrituração 
contábil, fiscal e tributária, conciliações bancárias e outros registros contábeis das operações realizadas; 
classificar documentos contábeis de acordo com o plano de contas; arquivar a documentação da área 
financeira, dispondo em ordem cronológica e alfabetizada e por ordem de data, para facilitar o controle e a 
consulta desses documentos; executar outras tarefas correlatas e afins ao seu cargo por solicitação de seu 
superior na área financeira e administrativa; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Vigia 
Atuar em atividades relativas à área de segurança e controle de acesso de pessoas, materiais, automóveis e 
outras anormalidades; fiscalizar as áreas de acesso aos prédios públicos, bem como aqueles utilizados pelo 
Município, atentando para eventuais anormalidades, segundo orientações; fiscalizar e orientar, segundo 
normatizações, a entrada e a saída de pessoas e veículos nos prédios, zelando pelas suas instalações e 
equipamentos; comunicar ao seu superior a necessidade de serviços especializados para reparo e 
manutenção; promover a vigilância, percorrendo sistematicamente sua área de atuação e inspecionando suas 
dependências, para evitar incêndios, roubos, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades; 
comunicar à polícia, bem como ao seu superior, de qualquer irregularidade ocorrida; prestar informações e 
auxiliar no socorro de populares, quando necessário; registrar, diariamente, as ocorrências verificadas em sua 
jornada de trabalho; operar sistemas de segurança eletrônica; realizar treinamento na área de atuação, quando 
solicitado; registrar a entrada e saída de pessoas e/ou equipamentos quando necessário; atuar, na qualidade 
de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de 
qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 
Itacambira – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
 

José Francisco Ferreira 
Prefeito Municipal 


