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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA – MG 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III (Retificado em 28/12/2015) 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e 

específicas), constam da Lei Municipal nº 0353/2015 

 
Agente Comunitário de Saúde 
Atuar na promoção e prevenção na saúde, mapeando e encaminhando pessoas ao serviço de saúde. 
Comprovar residência na área de abrangência do sua micro área.  
  
Agente de Endemias  
Executar tarefas de campo, junto à comunidade urbana e rural; executar a vigilância epidemiológica em 
conjunto com a fiscalização Municipal, sob orientação da Secretaria de Saúde e coordenação; possuir 
habilitação (CNH) na categoria “A”. 
 
Assistente Social  
Formular estratégias para elaboração, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas; acolher e 
prestar informações às famílias para os encaminhamentos adequados das demandas dos usuários dos 
serviços de saúde e das unidades socioassistenciais do Município. 
 
Assistente Técnico em Saúde – Técnico em Farmácia 
Executar atividades de apoio técnico aos profissionais de nível médio/técnico ou de nível superior, conforme 
área de atuação, tais como: auxiliar de ortopedia, auxiliar de fisioterapia, auxiliar de ortopedia,auxiliar e técnico 
de farmácia, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de laboratório; auxiliar e técnico de radiologia; 
auxiliar e técnico de saúde bucal; entre outras atividades inerentes a área da saúde. 
 
Cirurgião Dentista ESF 
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. 
 
Educador Social/Orientador Social 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, à defesa e à 
garantia de direitos e à proteção aos indivíduos e às famílias em situação de vulnerabilidade e, ou, risco social 
e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família e do seu acesso a inclusão 
digital. 
 
Médico ESF  
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, observando os princípios e as diretrizes 
nacionais do Sistema Único de Saúde, compondo equipe multidisciplinar das estratégias de saúde da família. 
 
Operador de Máquina/Mecânico  
Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores de veículos leves, veículos pesados, 
máquinas leves e máquinas pesadas, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças; reparar e 
testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; trabalhar em conformidade com normas e 
procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. 
 
Operador de Máquinas Leves  
Executar as tarefas relacionadas à operação de trator agrícola para o preparo de terrenos agrícolas e plantio 
(arar e gradear); operar trator de coleta de resíduos e similares. Possuir habilitação (CNH) categoria D.  
 
Operador de Máquinas Pesadas  
Operar retroescavadeira, patrol, máquina motoniveladora e outros veículos que exijam maior complexidade na 
sua operação; realizar manutenção e conservação de vias públicas; preparar solos para a pavimentação, 
calçamento, dentre outros; orientar a manutenção e conservação das máquinas; executar as atividades de 
acordo com o manual técnico de equipamento; possuir habilitação CNH (categoria D).   
 
Orientador de Informática  
Monitorar e desempenhar as atividades relacionadas ao Laboratório de Informática, atendendo a comunidade 
local no uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação. 
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Supervisor Pedagógico 
Exercer, em unidade escolar, a supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento, 
no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar. 
 

São João da Lagoa – MG, 13 de novembro de 2015. 
 
 

João Antônio Ramos Almeida 
Prefeito Municipal 

 
 


