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• Arquiteto 
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, 
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar obras e serviços; 
desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental; prestar serviços de consultoria, 
assessoramento; estabelecer políticas de gestão; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 
 

• Assistente Social 
Identificar e analisar problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem; planejar ações 
de integração e de promoção social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial; 
promover a integração ou reintegração dos indivíduos à sociedade; fazer análises socioeconômicas 
dos habitantes do Município; cadastrar pessoas ou famílias que vivem em condições de miséria 
extrema, visando sanar esta condição; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Atendente de Farmácia 
Prestar serviço de atendimento e recepção; receber e dispensar medicamentos ao público sob 
supervisão do farmacêutico; anotar em fichas próprias ou no sistema de informação o nome e a 
quantidade dos medicamentos; registrar distribuição e estoque de medicamentos; organizar e manter 
atualizados as fichas dos pacientes, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; executar 
trabalho de datilografia/digitação; conferir documentos e valores e efetuar registros, de acordo com 
rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação; efetuar controle de requisição e recebimento 
de medicamentos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.  
 

• Bombeiro 
Executar serviços de instalações hidráulicas e redes de esgoto, bem como reparos nas redes 
existentes.  
 

• Desenhista Técnico 
Examinar croquis, rascunhos, plantas, especificações técnicas, materiais, equipamentos disponíveis; 
efetuar cálculos trigonométricos, tabelas e outros recursos para determinar as dimensões, proporções 
e outras características do projeto; elaborar esboço do projeto, utilizando instrumentos de desenho e 
aplicando os cálculos efetuados, para demonstrar as características técnicas e funcionais da instalação 
ou obra; elaborar os desenhos definitivos dos projetos, executar desenhos topográficos, desenhar 
organogramas, fluxogramas, gráficos e painéis; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
 

• Eletricista 
Montar e reparar instalações de baixa e alta tensão, guiando-se por esquemas e outras especificações, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medições elétricas e eletrônicas, 
material isolante e equipamentos de soldar, para possibilitar o funcionamento dos mesmos; estudar o 
trabalho a ser realizado, consultando plantas e ou esquemas, especificações e outras informações para 
estabelecer o roteiro das tarefas; realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, 
revisão, conservação de sistemas elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem, 
transformadores e outros aparelhos e instalações elétricas em geral; relacionar, orçar e requisitar 
materiais e instrumentos necessários à execução dos trabalhos; realizar serviços de preparação e 
manutenção de instalações elétricas em veículos e máquinas rodoviárias; realizar reparos nas 
instalações elétricas, trocando lâmpadas, tomadas, fusíveis e outros; executar outras atividades 
correlatas.  
 

• Fiscal de Meio Ambiente 
Participar dos programas de educação ambiental, em articulação com outras entidades, que visem à 
promoção e proteção da saúde da população local; fiscalizar as infrações ao meio ambiente; fiscalizar 
as empresas poluidoras do meio ambiente, lavrando autos de infração e  fazendo cumprir a legislação 
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municipal sobre meio ambiente; fiscalizar as ocorrências de degradação do meio ambiente; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Fiscal Sanitário 
Orientar e fiscalizar a legislação sanitária, fazendo cumprir as normas do poder de polícia 
administrativa do Município; notificar e aplicar penalidades aos infratores; inspecionar, sob o ponto de 
vista higiênico e sanitário, os produtos alimentícios de origem animal, vegetal e seus derivados, 
verificando as condições e locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização; 
fiscalizar estabelecimentos comerciais e feiras livres, verificando as condições de consumo dos 
alimentos, encaminhando para a análise e apreendendo os alterados, deteriorados ou falsificados; 
registrar, em formulário próprio, eventuais reclamações da comunidade, no que se refere aos 
problemas de higiene, sanitários e alimentos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
 

• Gari 
Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos; transportar o lixo aos 
depósitos apropriados; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Motorista de Veículo Leve 
Conduzir veículos de passageiros e cargas leves; manter o veículo em condições de conservação e 
funcionamento; providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; apanhar 
os usuários ou esperá-los em pontos pré-determinados; preencher formulário de quilometragem dos 
veículos da frota municipal; realizar viagens; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Motorista de Veículo Pesado 
Conduzir veículos de passageiros e cargas; transportar pessoas e mercadorias; manter veículo em 
condições de conservação e funcionamento; providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, 
limpeza e troca de peças; preencher formulário de quilometragem dos veículos da frota municipal; 
realizar viagens; carregar e descarregar mercadorias; atender as normas de segurança e higiene do 
trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

• Operador de Máquina Pesada 
Executar trabalhos de terraplenagem, escavações, movimentação de terras e preparação de terrenos, 
para fins específicos; operar motoniveladora, para assegurar o nivelamento de terrenos, regularizar os 
taludes e espalhar o asfalto dentro dos padrões estabelecidos; operar trator de esteira; operar o rolo 
compactador de grande porte, patrol e retroescavadeira; registrar as quantidades de trabalho 
executado, anotando horários, quilometragens e outros dados; zelar pela manutenção e conservação 
das máquinas e equipamentos utilizados; atender as normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
• Psicólogo 

Desenvolver ações preventivas na área de saúde mental e no campo da orientação psicossocial; 
realizar atendimento psicoterápico; participar do encaminhamento de alunos para atendimento 
especializado; planejar, coordenar e realizar assistência psicológica individual ou em grupo dos 
educandos com problemas de aprendizagem; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Janaúba –  MG, 30 de junho de 2016.  
Retificado em 19/7/2016 

 
 

Yuji Yamada 
Prefeito Municipal 
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