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MUNICÍPIO DE ESPINOSA – MG 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2016 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Atribuições conforme Leis Municipais de n.º 1.558/2015, 1.606/2016 e 1607/2016.  
 

 
• Engenheiro Ambiental 
Descrição sumária: Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) no município; implementar ações de controle de emissão de poluentes, administrar 
resíduos e procedimentos de remediação.  
Descrição detalhada das tarefas: 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. 
 
• Fisioterapeuta 
Descrição sumária: Aplicar métodos e técnicas fisioterapêuticas; elaborar os diagnósticos, planejar e executar 
os tratamentos fisioterápicos no local que for determinado, utilizando-se de meios físicos especiais, para obter 
o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; eleger e quantificar as intervenções e 
condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções nos campos da fisioterapia em toda 
sua extensão e complexidade assistindo a clientela do sistema municipal de saúde, educação e assistência 
social.  
Descrição detalhada das tarefas: 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 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 movimentação ativa e independente 
dos mesmos; ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés e 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 consultas, 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. 
 
• Gari 
Descrição sumária: Limpar ruas e logradouros, varrendo, coletando lixo e retirando detritos acumulados nas 
sarjetas.  
Descrição detalhada das tarefas: Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras e 
outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o 
lixo e entulhos, acondicionando-os em lixeiras apropriadas, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual 
e outros depósitos adequados; percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o 
lixo; zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, 
recolhendo-os e mantendo-os limpos; cuidar da limpeza das áreas onde se localizam os depósitos de resíduos 
como caçambas, dispostas em vários locais da cidade, realizar tarefas de separação de lixo, por tipo de 
classificação do material, para beneficiamento futuro do mesmo; realizar, eventualmente, a varrição de 
logradouros públicos; utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela gestão municipal como 
botas, luvas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
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MUNICÍPIO DE ESPINOSA – MG 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2016 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Atribuições conforme Leis Municipais de n.º 1.558/2015, 1.606/2016 e 1607/2016.  
 

 
• Médico – ESF 
Descrição sumária: Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, observando os 
princípios e diretrizes nacionais do Sistema Único de Saúde, compondo equipe multidisciplinar das estratégias 
de saúde da família.  
Descrição detalhada das tarefas: Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão; prestar 
assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade e valorizar a relação médico-paciente e médico-
família como parte de um processo terapêutico e de confiança; realizar assistência integral (promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos 
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e 
terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos nas Unidades de Saúde da Família e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); 
realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais e procedimentos para fins de diagnóstico; assistir às urgências clínico-cirúrgicas; 
encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 
referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de 
educação permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASD e TSB; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; participar das atividades de educação 
permanente desenvolvida pela SMS; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
• Nutricionista 
Descrição sumária: Exercer atribuições inerentes à sua formação profissional, voltadas para a área da saúde, 
educação e social.  
Descrição detalhada das tarefas: Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos 
serviços, para assegurar o efetivo atendimento às 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 pessoal operacional; 
preparar e distribuir as 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 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; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamento e local de trabalho; participar de 
projetos de treinamento e programas educativos; classificar e codificar doenças; manter atualizados os 
registros das ações necessários à 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. 
 
• Oficial de Serviços Públicos/Coveiro 
Descrição sumária: Realizar atividades e tarefas simples relacionadas aos setores operacionais do Município 
e outros afins. 
Descrição detalhada das tarefas: Executar sob supervisão tarefas simples de pequena complexidade, 
desenvolvendo especialmente as atividades funcionais de: Jardinagem; apoio em obras civis, conservação de 
próprios municipais e públicos; Serviço de Coveiro; Operário; Borracheiro; Auxiliar de Mecânica; Auxiliar de 
Pedreiro; Auxiliar de Condutores de Máquinas e Veículos; Auxiliar na Manutenção de Redes de Água e Esgoto, 
auxiliares de oficiais de serviços públicos em geral dentre outros; Executar pequenos mandados pessoais; abrir 
e fechar as dependências de prédios públicos, inclusive escolares; Coletar os resíduos dos depósitos. 
Responsabilizar-se pelo armazenamento adequados de gêneros destinados a alimentação; Responsabilizar-se 
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MUNICÍPIO DE ESPINOSA – MG 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2016 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Atribuições conforme Leis Municipais de n.º 1.558/2015, 1.606/2016 e 1607/2016.  
 

pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo. 
 
• Oficial de Serviços Públicos/Pedreiro  
Descrição sumária: Exercer funções operacionais que exijam conhecimento e qualificação para o seu 
exercício, especialmente em obras. 
Descrição detalhada das tarefas: Executar trabalhos de construção civil conforme determinações recebidas; 
orientar o trabalho desenvolvido pelos serventes de pedreiro, zelando pela racionalização de materiais e 
cumprimento fiel do projeto da obra; executar a construção e reformas das sedes públicas, galerias pluviais, 
rede de esgoto, pontes e meio-fio; controlar o gasto de materiais utilizados na obra, solicitando a devida 
reposição quando necessário; cumprir outras atividades correlatas e aquelas que lhe forem determinadas por 
seu chefe imediato.  
 
• Psicólogo 
Descrição sumária: Exercer atividades próprias da sua formação profissional; aplicar conhecimentos no 
campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades no âmbito da educação, saúde, trabalho e 
comunidades com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser 
humano.  
Descrição detalhada das tarefas: Atuar na área específica da saúde, colaborando para a compreensão dos 
processos intra e interpessoais, e utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe 
multiprofissional; atuar junto às equipes multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender 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. 
 
• Técnico em Enfermagem 
Descrição sumária: Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos usuários do 
hospital e ambulatórios, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela desenvolvidos; 
trabalhar em consonância com as normas e procedimentos de biossegurança. 
Descrição detalhada das tarefas: Cumprir normas e regulamentos da instituição; ter como norma o Código de 
Ética Profissional do COREN; receber o paciente no Centro Cirúrgico; participar de reuniões com seus líderes 
quando solicitado; participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos; manter a ordem e a 
limpeza no seu ambiente de trabalho; zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente, da equipe 
multiprofissional; zelar pelo correto manuseio de equipamentos; estar ciente das cirurgias marcadas para a sala 
de sua responsabilidade; priorizar os procedimentos de maior complexidade, conforme orientação do 
enfermeiro; prover o material e equipamentos adequados, de acordo com cada tipo de cirurgia e as 
necessidades individuais do paciente, descritas no planejamento de assistência realizado pelo enfermeiro 
assistencial; remover sujidades dos equipamentos expostos e das superfícies, levando em consideração as 
orientações do setor de controle de infecção da Unidade; verificar a limpeza de paredes e do piso das 
Unidades; verificar o funcionamento dos gases medicinais e equipamentos; verificar o funcionamento da 
iluminação das Unidades assistenciais; tomar providências para a manutenção da temperatura adequada da 
sala; auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, certificando-se do correto 
posicionamento de cateteres, sondas e drenos; auxiliar no correto posicionamento para o ato cirúrgico; notificar 
o enfermeiro responsável sobre possíveis intercorrências; utilizar corretamente equipamentos, materiais 
permanentes, descartáveis e roupas; auxiliar o anestesiologista na indução/reversão do procedimento 
anestésico; preencher corretamente todos os impressos pertinentes ao prontuário do paciente e a instituição; 
comunicar ao enfermeiro defeitos em equipamentos e materiais; controlar materiais, compressas e gases como 
fator de segurança para o paciente; auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica; abrir os materiais estéreis 
dentro de técnicas assépticas; solicitar a presença do enfermeiro sempre que necessário; encaminhar peças 
exames e outros pedidos realizados no transcorrer da cirurgia; auxiliar na transferência do paciente da mesa 
cirúrgica para a maca, certificando-se do correto posicionamento de cateteres, sondas e drenos; realizar a 
desmontagem das Unidades utilizadas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento. 
 
• Técnico em Meio Ambiente 
Descrição sumária: Compreende os cargos que se destinam a elaborar; supervisionar, avaliar e realizar 
estudos, projetos ou pesquisas relacionados à conservação, saneamento e melhoria do meio ambienta.  
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Descrição detalhada das tarefas: Apoiar o Engenheiro na coleta de dados sobre o meio ambiente para 
obtenção de informes atualizados; participar dos estudos de elaboração ou revisão de legislação ou normas 
pertinentes a medidas de melhoria de proteção ambiental do Município, fixando parâmetros numéricos ou 
outros limites relacionados à emissão de gases, resíduos sólidos, efluentes líquidos, calor e outras formas de 
matéria ou energia que produzam a degradação ambiental; elaborar estudos, de acordo com a sua área de 
atuação, visando à recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação ambiental; exercer ação 
fiscalizadora, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; 
inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, 
examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio florestal, para verificar a origem dos 
mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; emitir pareceres em processos de 
concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras ou de 
exploração de recursos ambientais; desenvolver estudos, em sua área de atuação, visando à elaboração de 
técnicas redutoras ou supressoras da degradação ambiental; acompanhar a conservação da flora e da fauna 
de parques e reservas florestais do Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o 
andamento de práticas florestais, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção 
ambiental; participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da 
comunidade, através da identificação de situações e problemas ambientais do Município, objetivando a 
capacitação da população para a participação ativa na defesa do meio ambiente; participar das atividades 
administrativas de controle e apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento do pessoal auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em 
regulamento. 
 

Espinosa – MG, 30 de junho de 2016. 
 
 

Lúcio Balieiro Gomes 
Prefeito Municipal 

 


