
MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ – MG

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2016 – ANEXO III (Retificado)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Atribuições conforme Leis Municipais n.º 1.563/2015, 1.546/2015, 1.614/2016, 1.620/2016.

 

 Analista Educacional / Inspetor Escolar
Verificar e avaliar os estabelecimentos de ensino, quanto à observância das normas legais e regulamentares a
eles  aplicáveis;  realizar  visitas  periódicas  as  instituições  escolares  atuando  na  orientação,  correção  e
realimentação das ações desses estabelecimentos; elaborar, junto à comunidade escolar, o calendário letivo
anual; assessorar a escola na elaboração da proposta pedagógica, tendo em vista a qualidade do processo
educacional;  orientar  a  escola  na  elaboração  e/ou  atualização  do  Regimento  Escolar,  respeitando  sua
autonomia e resguardando o cumprimento das normas legais vigentes; realizar a designação dos profissionais
que atuarão nas escolas durante o ano letivo ou em caráter temporário através da divulgação de edital de
vaga, obedecendo aos critérios estabelecidos para contratação pelo Conselho Municipal de Educação – Órgão
deliberativo que gerencia o sistema autônomo de educação de Francisco Sá; organizar o processo de cadastro
escolar do Município, atuando em consonância com a Comissão Municipal do Cadastro e Matrícula Escolar
partindo da orientação normativa vigente para realizar os encaminhamentos de alunos para estudar no ano
subsequente nas escolas estaduais e municipais. 

 Analista Municipal II / Supervisor Escolar
Participar da elaboração do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico das escolas; supervisionar a
execução do  Projeto  Político  Pedagógico  das  escolas,  a  fim  de que  se  processe  a  integração  do Corpo
Docente em relação aos objetivos, aos conteúdos programáticos, às técnicas de direção de aprendizagem e ao
sistema de controle de aproveitamento e de normas de conduta; planejar, orientar, acompanhar e avaliar o
processo ensino-aprendizagem na escola  onde atua,  propondo metas a serem alcançadas e atividades a
serem  realizadas  durante  o  ano  letivo;  criar  condições  favoráveis  para  que  todos  os  responsáveis  pela
execução dos planejamentos do processo ensino-aprendizagem participem efetivamente de sua elaboração;
atuar no desenvolvimento do currículo e, desta forma, assegurar o relacionamento e a ordenação sequencial
dos conteúdos;  dinamizar  o processo educacional e promover a melhoria qualitativa do ensino;  elaborar o
plano anual de atividades do Serviço de Supervisão Pedagógico; promover estudos para o aperfeiçoamento
constante de todo o pessoal envolvido no processo ensino-aprendizagem; controlar o rendimento escolar dos
alunos,  pesquisando as causas de aproveitamento insuficiente;  orientar  os professores no planejamento e
desenvolvimento de estudos de recuperação e de adaptação.     

 Artesão
Executar  oficinas  de  artesanato  com  os  usuários  do  CAPS,  realizando  ações  que  levem  os  usuários  a
adquirirem conhecimentos relativos à confecção de artefatos como forma terapêutica.

 Auxiliar de Consultório Odontológico
Executar trabalhos de acordo com as atribuições do cargo.

 Auxiliar de Serviços Gerais
Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e instalações dos prédios públicos; realizar trabalhos
na copa e na cozinha, preparando e servindo o café, recolhendo, lavando e guardando os utensílios; executar
trabalhos  de  limpeza;  efetuar  carga  e  descarga  de  material  e  mercadorias,  deslocando-os  aos  locais
estabelecidos, utilizando-se de esforço físico para a remoção de objetos; efetuar os serviços de plantio, poda,
coleta de mudas e conservação de parques e jardins; executar serviços de apoio operacional em geral; executar
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

 Copeiro
Manusear e preparar alimentos; atender ao público interno; servir e distribuir lanches às pessoas.

 Desenhista Cadista
Auxiliar o arquiteto, o engenheiro civil e o técnico em edificações em suas atividades.

 Educador Físico
Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade.

 Educador Físico da Assistência Social 
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Executar atividades com os usuários dos serviços, programas e projetos da proteção social básica, de forma a
possibilitar  o  planejamento  e  o  monitoramento  de  atividades  físicas  específicas  para  as  necessidades  e
possibilidades dos mesmos.

 Educador Social
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização, que contribuam com o fortalecimento
da função protetiva da família, visando à atenção, à defesa e à garantia de direitos e de proteção aos indivíduos
e às famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal.

 Enfermeiro
Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlar a estocagem de
medicamentos,  vacinas e ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar diagnóstico,
tratamento pré e pós-operatório; realizar consultas; prescrições de assistência e cuidados diretos aos pacientes
graves com risco de vida; prestar cuidados e assistência a gestante, a puérpera e ao recém-nascido.

 Facilitador de Oficina de Música
Organizar e coordenar atividades socioeducativas com grupos geracionais ou intergeracionais no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e no CRAS.

 Farmacêutico
Atuar  em conformidade com as  atribuições  próprias  da  profissão,  em atenção permanente  aos  princípios
éticos, leis e atos normativos do Conselho Profissional.

 Fisioterapeuta (Lei complementar n.º 1.632/2016)
Prestar  assistência  fisioterápica  executando  métodos  e  técnicas  com  a  finalidade  de  restauração,
desenvolvimento e conservação da capacidade física do paciente, prevenção, tratamento e recuperação de
seqüelas,  assistindo  a  clientela  do  sistema  municipal  de  saúde,  educação  e  assistência  social;  executar
atividades técnicas específicas de fisioterapia para tratamento no entorses, fraturas em vias de recuperação,
paralisias,  perturbações  circulatórias  e  enfermidades  nervosas  por  meios  físicos;  planejar  e  orientar  as
atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; fazer avaliações fisioterápicas com
vistas à determinação da capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional, que tenham por
objetivo a readaptação física do paciente; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; trabalhar em programas
de saúde da SMS.

 Magarefe
Abater animais no matadouro municipal.

 Médico Clínico Geral 
Atuar  em conformidade com as  atribuições  próprias  da  profissão,  em atenção permanente  aos  princípios
éticos, leis e atos normativos do Conselho de Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede pública
municipal, visando à realização de diagnósticos e ao tratamento de enfermidades diversas; emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade.

 Médico Especialista – Anestesista
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.
 

 Médico Especialista – Angiologista 
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.

 Médico Especialista – Cirurgião Geral 
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.

 Médico Especialista – Ginecologista/Obstetra
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Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios éticos,
leis  e  atos  normativos  do  Conselho  de  Medicina;  efetuar  exames  médicos  em pacientes  da  rede  pública
municipal, visando à realização de diagnósticos e o tratamento de enfermidades diversas; emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade.

 Médico Especialista – Ortopedista/Traumatologista
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.

 Médico Especialista – Pediatra
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios éticos,
leis  e  atos  normativos  do  Conselho  de  Medicina;  efetuar  exames  médicos  em pacientes  da  rede  pública
municipal, visando à realização de diagnósticos e o tratamento de enfermidades diversas; emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade.

 
 Médico Especialista – Psiquiatra

Promover  o  atendimento  individual  de  Psiquiatria  aos  usuários  portadores  de sofrimento  mental,  usuários
crônicos de álcool e outras drogas, cadastrados no CAPS, bem como possibilitar interlocução junto aos seus
respectivos familiares.

 Nutricionista (Educação)
Exercer as atividades profissionais no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE); programar, elaborar
e avaliar os cardápios, observando o seguinte: adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das
populações atendidas; respeito aos hábitos alimentares de cada localidade e à sua vocação agrícola; utilização
de produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semielaborados e in-
natura; elaborar os cardápios, desenvolvendo as seguintes atividades: calcular os parâmetros nutricionais para
atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, realizar a avaliação nutricional e levantar
as necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos
Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ); planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra,
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos,
observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias, etc.

 Nutricionista (Saúde)
Exercer atribuições inerentes à sua formação profissional, voltadas para a área da saúde, educação e social.

 Pedagogo do CAPS
Promover atendimento individual de Pedagogia aos usuários portadores de sofrimento mental, cadastrados no
CAPS, bem como possibilitar interlocução junto aos seus respectivos familiares.

 Porteiro
Abrir e fechar portas e portões, responsabilizando-se pelas chaves, bem como fiscalizar a entrada e saída de
pessoas e acompanhar visitas dentro de horários estabelecidos.

 Professor II – Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências, História e Matemática. 
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os
dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de
avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação  dos  alunos;  participar  de  atividades  extraclasse;  realizar  trabalho  integrado  com  o  apoio
pedagógico;  participar  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao  desenvolvimento
profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da
escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com
a educação.

  Técnico de Laboratório e Análises Clínicas
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Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da manipulação de aparelhos de
laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças.

 Técnico em Enfermagem
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 os procedimentos de biossegurança.

 Técnico em Enfermagem – ESF
Orientar  e executar  o  trabalho técnico de assistência  de enfermagem aos usuários da Unidade de Saúde
Familiar  e  ambulatórios;  auxiliar  nas  atividades  de  planejamento,  ensino  e  pesquisa  nela  desenvolvidos;
trabalhar em consonância com as normas e procedimentos de biossegurança.

 Técnico em Saúde Bucal
Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios,  clínicas, laboratórios de prótese das Unidades de
Saúde do Município;  prevenir  doença bucal  participando de programas de promoção à saúde,  de projetos
educativos e de orientação de saúde bucal;  confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e
artísticas; executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista; administrar pessoal e
recursos financeiros e materiais; mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões
técnicas; exercer as atividades conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

 Técnico Operacional do CadÚnico e do PBF
Alimentar o sistema de cadastro único do programa bolsa família.

Francisco Sá – MG, 30 de junho de 2016.
Retificado em 22/8/2016

Denilson Rodrigues Silveira
Prefeito Municipal
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