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

constam das Leis Municipais de nº 1.041/93, 1668/2011 e 1665/2011.   
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Agente Administrativo 
Exercer atividades, de baixa complexidade, de atendimento ao público, protocolo e digitação; e executar 
outros serviços de apoio administrativo que vierem a ser cometidos pelo chefe imediato. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Exercer atividades de limpeza e conservação, na copa e na cozinha; coletar entulho e lixo; e executar outras 
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
Biomédico 
Coordenar, dirigir e realizar os exames laboratoriais, nas unidades de saúde do Município; supervisionar os 
trabalhos realizados dentro do laboratório; substituir os servidores sob supervisão, quando necessário; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; executar outras tarefas correlatas a 
critério do superior imediato, com carga horária de 40 horas semanais. (Lei n.º 1.665/2011) 
 
Motorista Profissional  
Conduzir veículos automotores leves e pesados do Município; atender às necessidades do setor a que 
estiver subordinado. 
 
Operador de Máquinas 
Executar as tarefas relacionadas à operação de máquinas pesadas; realizar a manutenção preventiva e 
corretiva das máquinas e observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. 
 
Professor – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Exercer a docência na educação municipal. 
 
Supervisor Pedagógico 
Orientar e supervisionar as condições básicas para o desenvolvimento do ensino no município; acompanhar 
o trabalho desenvolvido pelo professor; coordenar e colaborar com as atividades didáticas, pedagógicas a 
serem desenvolvidas dentro e fora da sala de aula junto ao Órgão Municipal de ensino (O.M.E.); estudar com 
os professores propostas curriculares, documentos e apostilas fornecidas pelo D.R.E; distribuir e controlar o 
material escolar; substituir os professores, na ausência destes; visitar as escolas municipais; confeccionar 
material pedagógico; substituir, quando necessário, os servidores sob sua supervisão; observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato 
(Lei n.º 1.041/93). 
 
Técnico de Nível Médio – Contabilidade 
Elaborar orçamento, prestação de contas, escrituração de livros diversos e demais funções pertinentes ao 
profissional da área. 
 
Técnico de Nível Superior – Dentista 
Prestar assistência odontológica em geral nas clínicas do Município. 
 
Técnico de Nível Superior – Enfermeiro 
Coordenar as atividades gerais de enfermagem nos hospitais e nos postos de saúde. 
 
Técnico de Nível Superior Médico 
Exercer a medicina nas unidades de saúde do Município. 
 
Técnico de Nível Superior – Médico Veterinário 
Atuar em conformidade com as atribuições específicas da área; proceder à profilaxia; diagnosticar e tratar as 
doenças dos animais e realizar exames clínicos e de laboratório. 
 
Técnico em Radiologia 
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Realizar exames radiológicos sob supervisão de médico especialista e executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 

São Romão – MG, 13 de novembro de 2015. 
 

Leonardo Vasconcelos Ribeiro 
Prefeito Municipal 

 
 


