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• Assistente Educacional (Monitor de Creche) 
Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em sua maneira de agir, falar e 
gesticular; auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos 
pela coordenação da creche; colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes, 
lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças; responsabilizar-se pelas crianças que 
aguardam os pais após o horário de saída da creche, zelando pela sua segurança e bem-estar; fazer a 
limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de recreação; oferecer e/ou administrar 
alimentação as crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa 
etária; cuidar da higienização das crianças visando à saúde e bem estar; estimular a participação das 
crianças nas atividades de grupo como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas; 
fazer anotações nas agendas das crianças relatando os acontecimentos do dia para manter as mães 
informadas; auxiliar nas atividades pedagógicas de acordo com a orientação da professora; zelar e 
controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche; executar atividades correlatas. 
 

• Assistente Social na Área da Assistência Social 
Proceder à revisão do BPC, atendimento e orientação sobre aposentadoria, requerimento de passe livre 
para deficiente junto ao Ministério do Transporte; elaborar projetos voltados à pessoa idosa, bem como 
tomar medidas em relação aos casos de descumprimento do Estatuto do Idoso no Município; elaborar 
projetos para crianças e para osadolescentes, bem como tomar medidas em relação ao descumprimento 
ao Estatuto da criança e do adolescente; manter os conselhos de Diretor; capacitar o Conselho Tutelar – 
ação conjunta com a Secretaria de Assistência Social; preparar o Município para gestão básica do SUAS; 
executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 

• Assistente Social na Área da Saúde 
Acompanhamento social no tratamento da saúde; estimular o usuário a participar do seu tratamento de 
saúde; discutir com os demais membros de saúde sobre a problemática do paciente, interpretando a 
situação social do mesmo; informar e discutir com os usuários acerca dos direito sociais, mobilizando-os 
ao exercício da cidadania; elaborar relatórios sociais e pareceres sobre matérias específicas do Serviço 
Social; participar de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; discutir com os familiares sobre a 
necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente; intervir junto aos fenômenos 
socioculturais e econômicos, que reduzem a eficácia dos programas de prestação de serviços no setor, 
que seja a promoção, a proteção e ou a recuperação da saúde; prestar assessoria técnica na elaboração 
de planos, programas e projetos junto à Direção, às chefias, às equipes multiprofissionais, às instituições e 
à população usuária. 

 
• Auxiliar de Arrecadação  

Proceder ao lançamento dos impostos e taxas; cumprir os despachos do prefeito, com relação correlação 
as transferências e a baixa de lançamento; executar os serviços de arrecadação; dar instruções aos ficais 
encarregados da execução de leis e regulamentos da fazenda, controlando seu cumprimento; depositar 
em estabelecimento de crédito, indicado pelo prefeito, as importâncias recolhidas aos cofres municipais; 
inspecionar aos serviços de lançamentos levando ao conhecimento do prefeito as irregularidades 
encontradas; informar os pedidos de transferências e baixas de lançamentos; promover a cobrança de 
impostos e taxas e outros emolumentos devidos; examinar as reclamações sobre impostos; bem como 
sobre o seu lançamento; verificar as folhas de pagamentos e qualquer processo referentes a despesas, 
bem como os documentos que os instruírem, representando ao prefeito sobre as dúvidas e irregularidades 
encontradas; não efetuar pagamento senão aos próprios credores, ou aos seus legítimos representantes; 
sugerir ao prefeito a aplicação de penalidades ao pessoal de serviço a seu cargo; expedir as certidões de 
quitações (ao pessoal) de impostos e taxas que forem requeridas; além disso, o chefe de serviço de 
fazenda é responsável por qualquer falta, alcance o desfalque que se apurar nos cofres, seja qual for o 
motivo, como pagamentos indevidos, erro de lançamento ou de cálculo, falta ou insuficiência da parte, 
aceitação dos documentos falsos ou não revestidos de formalidades legais, bem como por pagamento 
efetuado sem autorização do Prefeito; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Auxiliar de Contabilidade 
Auxiliar nos serviços de contabilidade; organizar e efetuar a classificação contábil e ou arquivamento dos 
documentos; conciliar contas e preencher guias de recolhimento; recolher e distribuir correspondências, 
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auxiliar na execução de serviços administrativos; carimbar, protocolar e colher assinatura; auxiliar no 
atendimento ao público prestando informações de caráter geral, pessoalmente ou por telefone; realizar 
serviços de digitação e conferência; serviços de xerox; atender a chamadas telefônicas, anotando e 
enviando recados; obter ou fornecer informações; digitar textos, documentos, tabelas, bem como conferi-
los; arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa; autuar 
documentos e preencher fichas de registros para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou 
superiores competentes; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 

• Auxiliar de Gabinete Odontológico 
Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o 
atendimento; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras e preparar modelos em 
gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em 
saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamento 
odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos; realizar em equipe levantamento e necessidades em saúde bucal; executar outras 
atribuições afins. 
 

• Auxiliar de Serviços Gerais 
Executar atividades de limpeza e arrumação de locais de trabalho e instalações, mantendo limpos os 
equipamentos, materiais e máquinas da autarquia de acordo com a necessidade, realizar trabalhos de 
natureza manual ou braçal na área em que estiver lotado, controlar estoque de material utilizado no 
trabalho, efetuando a solicitação de reposição ao departamento competente, quando necessário; zelar 
pelo cumprimento das tarefas designadas pela chefia imediata em conformidade com o local de trabalho a 
que está lotado; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 

• Cantineira 
Preparar alimentos para serem servidos no café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, conforme 
orientações recebidas; servir os alimentos preparados em horário e local pré-determinados; proceder a 
limpeza geral da cozinha e dos utensílios utilizados no preparo dos alimentos, utilizando-se de técnicas 
específicas; controlar o estoque de material utilizados na cozinha, solicitando a devida reposição, quando 
necessário; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Condutor de Veículos Leves 
Atribuições: dirigir veículos leves, efetuando transportes de servidores, alunos e materiais do Município, 
observando as normas de segurança no trânsito; verificar as condições do veículo antes da sua utilização, 
conferindo combustível, nível de óleo e outros aspectos correlatos; zelar pelo funcionamento, 
abastecimento, limpeza e conservação do veículo, providenciado serviços especializados quando 
necessário; recolher o veículo após o serviço, estacionando-o em local a estabelecido; executar outras 
tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Contador 
Elaborar e controlar balancetes, emitir relatórios periódicos com os dados contábeis da instituição; 
Controlar e orientar o processamento de contas a pagar e a receber; Orientar os serviços de apropriação, 
de apuração e de rateio de custos; Coordenar o inventário físico dos bens patrimoniais e emitir relatórios; 
Assessorar o município no acompanhamento e na supervisão dos sistemas contábeis, financeiro, 
orçamentário e patrimonial; pesquisar legislação pertinente a área de atuação; realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 
 
 

• Continuo 
Datilografar, digitar ofícios, cartas, memorandos, quadros demonstrativos e outros documentos, para 
atender a rotina administrativa; arquivar fichas, boletins, correspondências e outros documentos 
administrativos, classificando-os conforme critérios pré-estabelecidos, para possibilitar um controle 
sistemático dos mesmos; providenciar materiais de expediente, observando especificações, contidas na 
requisição, para manter o nível do material necessário ao setor de trabalho; atender pessoas e chamadas 
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telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer informações, executar outras tarefas 
correlatas. 
 

• Digitador 
 Elaborar documentos diversos e executar trabalhos de datilografia ou digitação; elaborar textos oficiais, 
tais como ofícios, memorandos, etc., executando, ainda, os trabalhos de datilografia ou digitação dos 
mesmos; zelar pelos equipamentos do seu profissional, solicitando reparos e reposição; solicitar, em 
tempo hábil, os materiais necessários à execução do seu trabalho; cooperar apoiando o trabalho do 
agente administrativo; executar trabalhos de reprodução datilógrafas ou computadorizadas de documentos 
porventura solicitados. 
 

• Educador Físico 
Atribuições: Estimular e desenvolver o potencial criativo de crianças,adolescentes e idosos, aplicando 
técnicas esportivas e de lazer, diversas, desenvolver atividades de dança, judô e capoeira. Participar de 
equipes multidisciplinares, auxiliando no tratamento de pessoas com problemas físicos ou 
psíquicos;Executar, organizar e supervisionar programas de atividade física para pessoas e grupos; 
Condicionar fisicamente crianças, adolescentes, adultos e idosos; Avaliar o resultado do tratamento por 
meio de testes e questionários de qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
 

• Encarregado de Serviços Gerais 
Executar atividades de limpeza e arrumação de locais de trabalho, sanitários e vestuários, zelando pela 
conservação do piso, móveis, utensílios, área externa e pequenos reparos em geral;executar serviços de 
copa, preparando e servindo café e correlatos, conforme determinações da chefia imediata; controlar o 
estoque de material utilizado no trabalho, efetuando a solicitação de reposição ao departamento 
competente, quando necessário; zelar pelo cumprimento das tarefas designadas pela chefia imediata, em 
conformidade com o local de trabalho em que está lotado; executar serviço braçal em abertura, 
fechamento e escoramento de salas, prédios, auxiliar o pedreiro em edificações tanto predial quanto de 
infraestrutura; capina e recolhimento de entulhos, serviços de manutenção de estradas, praças, jardins e 
logradouros públicos; carregar e descarregar caminhão; recomposição de vias públicas e passeios; 
construir e ou reparar cercas protetoras; lavar máquinas, veículos e peças; lavar por completo, enxaguar, 
pulverizar e lubrificar veículos e máquinas; limpar o interior dos veículos, temperar os produtos químicos 
para lavagem, zelar pela guarda e conservação das ferramentas e materiais peculiares ao trabalho; 
manter sempre limpo o local de trabalho; lavar externamente o motor e peças avulsas; desinfetar veículos 
utilizados no transporte de doentes ou de lixo; abastecer os veículos de água no radiador e na bateria, e 
de óleo diversos; proteger com graxa os cabos de baterias; efetuar a carga, transporte e descarga de 
materiais utilizando as mãos ou carrinhos de mão e ferramentas manuais, nos diversos órgãos da 
municipalidade; escavar valas e fossa extraindo terra, pedras e outros utilizando pás, picaretas e outras 
ferramentas manuais, preparar, carregar, quebrar e espalhar asfalto em vias públicas; preparar terrenos 
para colocação pisos em geral; auxiliar nos serviços de demolição; aplicar inseticida ou, por outro 
processo, evitar ou erradicar pragas e moléstias; efetuar entregas e outros mandados quando solicitado; 
participar de mutirões nas atividades no interesse da coletividade;  ajudar os mecânicos da prefeitura 
municipal em pequenos serviços de oficina; executar serviços de apreensão de animais abandonados em 
vias públicas; ajudar nos serviços de limpezas nas dependências de diversos órgãos municipais; 
responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais colocados a sua 
disposição; ajudar nos serviços de patrolamento como ajudante de máquina e equipamento; ajudar nos 
serviços de aração de terra de trator agrícola; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Engenheiro Civil 
Executar tarefas diversas, de natureza repetitiva, envolvendo trabalhos de obras e/ou operacionais, como 
ajudante de pedreiros, carpinteiros, bombeiros, operadores e outros técnicos, referente à construção, 
ampliação, operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto, tais como abertura e recolhimento de 
valas, carregamento de tubos e materiais diversos, preparo e colocação de argamassa e concretos, 
carregamento de tanques de produtos químicos e preparo das respectivas soluções; manutenção de água 
e esgoto dos prédios e dos aparelhos utilizados nos serviços; limpeza e conservação dos prédios, áreas e 
jardins; executar outras tarefas correlatas; elaborar e supervisionar as obras municipais. 
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• Especialista da Educação 
Coordenar o planejamento e a implantação do projeto pedagógico na escola, tendo em vista as diretrizes 
definidas no plano de desenvolvimento da escola; participar da elaboração do plano de desenvolvimento 
da escola; delinear, com os professores, o projeto pedagógico da escola, explicitando seus componentes 
de acordo com a realidade da escola; coordenar a elaboração do currículo pleno da escola, envolvendo a 
comunidade escolar; assessorar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos 
didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares; promover o desenvolvimento curricular, 
redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de ensino; participar da elaboração do 
calendário escolar; articular os docentes de cada área para o desenvolvimento do trabalho técnico-
pedagógico da escola, definindo suas atribuições específicas; identificar as manifestações culturais, 
características da região e incluí-las no desenvolvimento do trabalho da escola; coordenar o programa de 
capacitação do pessoal da escola; estimular a vivência da prática democrática dentro da escola; efetuar o 
levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos docentes na escola; manter intercâmbio 
com instituições educacionais e/ou pessoas visando à sua participação nas atividades de capacitação da 
escola; analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente, na melhoria do processo 
de ensino e de aprendizagem; realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no 
processo educativo; identificar, junto com os professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos; 
orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser 
trabalhadas, em nível pedagógico; encaminhar a instituições especializadas os alunos com dificuldades 
que necessitam um atendimento terapêutico; promover a integração do aluno no mundo do trabalho, 
através da informação profissional e da discussão dequestões relativas aos interesses profissionais dos 
alunos e à configuração do trabalho na realidade social; envolver a família no planejamento e 
desenvolvimento das ações nas escolas; proceder, com auxílio dos professores, ao levantamento das 
características socioeconômicas e de linguística do aluno e sua família; utilizar os resultados do 
levantamento como diretriz para as diversas atividades de planejamento do trabalho escolar; orientar 
alunos, supervisionando, acompanhando e organizando entrada/saída, recreio e outras atividades, para o 
bom funcionamento da Escola; analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, 
orientando-o, se necessário, para a obtenção de melhores resultados; desenvolver     junto ao   educando,   
crianças   que, são  um   trabalho   de adaptação dos mesmos no  ambiente  escolar;  desenvolver nos 
educandos, atitudes de otimismo e admiração com o mundo que os cerca; propiciar atividades que 
favoreça a socialização, a confiança em si e nos outros, a iniciativa e a criatividade dos educandos; deve 
dirigir as vistas dos educandos para os horizontes do mundo, para que descubram, com encanto, o 
próximo, em movimento de distanciamento dos dois centros que são o lar e a escola; habituá-los a   viver 
e a   conviver no ambiente   escolar para   que no mesmo se ajustem  e melhor     revejam suas     
potencialidades,   a fim de   melhor   serem atendidos e orientados; observar os  educandos  quanto às 
suas peculiaridades de comportamento e temperamento, com a cooperação dos professores; cuidados 
que fazem necessários como a educação sexual e a formação moral, pois existe o advento da crise 
pubertária e o despertar do espírito crítico. 
 

• Fiscal de Tributos 
Controlar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributáriasdos contribuintes – inclusive as de natureza 
assessoriais e de formalidades legais exigíveis – e da realização da receita municipal e formalização da 
exigência de créditos tributários; executar vistorias iniciais e informar em processos administrativos 
relativos à localização e ao funcionamento, bem como as alterações cadastrais do interesse da Fazenda 
Municipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares; orientar 
sobre a aplicação de leis, regulamentos e de atos administrativos de natureza tributária, promover o 
lançamento dos tributos apurados em levantamentos e revisões fiscais; apreender notas, faturas, guias e 
livros de escrituração e de documentos fiscais em situação irregular, lavrando o competente termo, 
pesquisar e coletar dados nas repartições, apreender aparelhos e máquinas autenticadoras em situação 
irregular, ou que apresentem sinais de fraude; autuar empresas, comerciantes, profissionais liberais e 
autônomos em situação irregular; propor casacão de alvará de licença e funcionamento de contribuintes 
que, reiteradamente, deixam perante a Secretaria de finanças do Município; prestar informações em 
processos de certidão e efetuar consulta administrativa da natureza; fixar e revisar lançamento por 
estimativa; efetuar estudo, pesquisas, e pareceres de caráter tributário; efetuar estudos e pesquisas para 
aperfeiçoamento de métodos e processo de arrecadação e fiscalização; autenticar livros, documentos 
fiscais e vistos em alvarás de localização e funcionamento; assessorar e assistir autoridades superiores 



 
 

MUNICÍPIO DE MATO VERDE – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 1/2016 – Anexo III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Atribuições conforme Leis 15/2001, 001/2008, 004/2009, 002/2014, 096/2015. 
 

 

5 

 

para o desenvolvimento econômico do Município; interpretar e aplicar a legislação tributária; propor 
alteração na legislação tributária, com vistas ao aprimoramento da arrecadação, fiscalização e 
simplificação das exigências legais; executar as tarefas que lhe forem confiadas por seus superiores 
hierárquicos; executar outras atribuições afins que lhes forematribuídas. 
 

• Gari 
Executar sob supervisão, tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico, relacionadas aos 
serviços de limpeza de logradouros e bens públicos; varrer ruas e outros logradouros públicos; fazer coleta 
de lixo da municipalidade; coletar lixo nos depósitos, recolhendo-os para incinerá-los ou despejá-los em 
local apropriado; raspar, lavar e lubrificar as caçambas de lixo; executar serviços de limpeza nas 
dependências municipais; pintar meios fios, troncos de árvores e outros; conservar as áreas ajardinadas, 
irrigando, removendo folhagens secas e outros detritos dos canteiros, capinando, cortando e arrancando 
ervas daninhas; limpar escadas, pisos e passarelas; ajudar nos serviços de recolhimento, higiene, 
alimentação e outros dos mendigos municipais; ajudar no plantio de árvores, plantas e gramas; participar 
de mutirões; participar de reuniões e grupos de trabalho; executar outras tarefas que lhe forem atribuídas. 
 

• Guarda 
Executar a vigilância de instalações, equipamentos, materiais e pessoas, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências e áreas delimitadas, para evitar roubos, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; executar ronda noturna nos prédios, garagens, depósitos e 
outros, assim como nas cercanias dos mesmos, observando o trânsito de veículos e pessoas, atitudes 
suspeitas e concentrações, orientando e fornecendo informações; executar serviços de vigilância nas 
unidades de preservação da prefeitura; identificar e esclarecer a razão da presença de qualquer pessoa 
na área de serviço, detendo ou impedindo sua permanência, quando não houver justificativa para o fato; 
verificar se as janelas, as portas, os portões e as outras vias de acesso dos estabelecimentos estão 
fechados corretamente, e se as luzes, torneiras e outros estão desligados; responsabiliza-se pela guarda 
das chaves das dependências; auxiliar nos serviços de manutenção e limpeza dos estabelecimentos 
públicos; prender em flagrante todo aquele que for encontrado na pratica de algum crime e encaminhá-lo a 
local determinado com as testemunhas e as vítimas; dar proteção aos servidores, cumprir e fazer cumprir 
as medidas de prevenção contra incêndio, bem como realizar as ações preliminares de combate e o 
isolamento do local; dar conhecimento imediato aos superiores hierárquicos de toda e qualquer 
anormalidade constatada na sua área de atuação; relatar ao sucessor as normalidades ocorridas; executar 
outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Jardineiro 
Preparar terreno e canteiros para o plantio de mudas e plantas em geral, conforme técnicas específicas; 
Proceder à limpeza e manutenção de canteiros e viveiros, efetuando a capina dos mesmos; realizar a 
adubação, irrigação e poda de plantas diversas, conforme orientação da chefia imediata; preparar 
mudadas para o plantio, visando ao reflorestamento e arborização do município; executar outras tarefas 
afins que lhe forem atribuídas. 
 
 

• Nutricionista 
Elaborar informes técnico-científicos; gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios; dar 
assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição; controlar a qualidade de gêneros e 
produtos alimentícios; atuar em marketing na área de alimentação e nutrição; realizar estudos e trabalhos 
experimentais em alimentação e nutrição; prescrever suplementos nutricionais, necessários à 
complementação da dieta; solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico; 
participar em inspeções sanitárias relativas a alimentos; realizar análises relativas ao processamento de 
produtos alimentícios industrializados; participar em projetos de equipamentos e utensílios na área de 
alimentação e nutrição; elaborar cardápios variados para as unidades escolares; acompanhar o preparo 
dos cardápios nas unidades escolares; receber e fiscalizar as matérias primas destinadas ao preparo da 
merenda escolar; comparecer nas unidades escolares para fiscalizar e orientar o preparo dos cardápios; 
ministrar palestras e orientações sobre nutrição alimentar sadia nas unidades escolares, nos bairros e nas 
comunidades do Município. 
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• Odontólogo 
Prevenir, diagnosticar e tratar as enfermidades e afecções dos dentes e da boca de munícipes; ministrar 
diversas formas de tratamento cirúrgico, medicamentos e de outra natureza para as doenças e afecções 
dos dentes e da boca de munícipes; elaborar e aplicar medida de caráter público, para diagnosticar e 
melhorar as condições de higiene dentária e bucal das pessoas que procuram pelo atendimento nas 
unidades de atendimento da Prefeitura; sugerir, promover e coordenar programas de saúde bucal 
preventivo nas diferentes camadas sociais e órgãos do Município; acompanhar, verificar e orientar a 
limpeza geral do consultório odontológico e a assepsia do instrumental utilizado; solicitar a reposição 
periódica de material de consumo, conforme normas estabelecidas; preencher fichas individuais dos 
pacientes e relatório mensal do trabalho realizado; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Operador de Máquinas Pesadas 
Atribuições: Operar o veículo de categoria patrol; realizar serviços de aterros, desmatamento, 
terraplenagem, cascalhamento, pavimentação e etc.; operar o veículo de categoria pá carregadeira, retirar 
terra, entulhos, aterramento, deslocamento de materiais do tipo pedras, cascalhos, meio-fio e etc.; operar 
o veículo de categoria retroescavadeira; perfurar valas; retirar terras; escavar túnel e perfurações em 
geral; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 

• Pedreiro 
Executar trabalhos de construção civil, conforme determinações recebidas por chefes e técnicos 
responsáveis pela obra; executar a construção e reformas de sedes públicas, galerias pluviais, rede de 
esgoto, pontes e meio-fio, conforme solicitação da chefia imediata; controlar o gasto de materiais utilizados 
na obra, solicitando a devida reposição quando necessário; orientar o trabalho desenvolvido pelos 
serventes de pedreiro, zelando pela racionalização de materiais e cumprimento fiel do projeto da obra; 
proceder ao assentamento de mata-burros, conforme tipo e a técnica ser adotada; executar outras tarefas 
afins que lhe forem atribuídas. 

 
• Servente de Pedreiro 

Auxiliar no trabalho de construção civil, furando buracos, fazendo massa e concretos e transportando 
material para ser utilizado pelo pedreiro; realizar serviços de limpeza, aterro e nivelamento do solo, 
preparando-o para a construção de pontes, mata-burros, sarjetas e redes de esgoto, conforme orientação 
recebida; zelar pelas ferramentas e equipamentos de uso no trabalho, efetuando a devida limpeza, 
conservação e armazenamento das mesmas; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 

• Técnico de Enfermagem 
Exercer as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: 
assistir ao Enfermeiro no planejamento, na programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de Enfermagem; na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado 
grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle 
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante à assistência de saúde; 
participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar dos programas de higiene e 
segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; executar 
atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro; integrar a equipe de 
saúde. 
 

• Técnico de Nível Superior Enfermeiro 
Atribuições: desenvolver atividades pertinentes á enfermagem em postos de saúde do município, 
conforme diretrizes traçadas pelo órgão competente; Proceder ao acompanhamento e avaliação do 
trabalho desenvolvido pelas auxiliares de saúde visando o adequado atendimento a população; Propor e 
desenvolver programas de treinamentos de agente de saúde, visando o desenvolvimento profissional dos 
servidores da área de saúde; Coordenar e acompanhar a realização de campanhas de saúde promovida 
pelo município ou por órgãos ligados a instância federal; Propor e desenvolver programas de saúde 
pública de acordo com diretrizes adotadas pelo município; Executar outras tarefas afins que lhe forem 
atribuídas. 
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• Técnico de Nível Superior em Farmácia  

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, 
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicos; participar da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestar 
serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; realizar preparação, produção, controle 
e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radio fármacos; 
realizar demais atividades inerentes ao emprego.  
 

• Técnico de Nível Superior em Fisioterapia 
Atender pacientes; realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, 
recuperação, habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fisioterapia e ortopedia; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; realizar demais atividades inerentes ao 
emprego.  
 

• Técnico de Nível Superior em Fonoaudiologia 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia; Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico 
fonoaudiológico; Orientar pacientes, familiares, cuidadorese responsáveis; Desenvolver programas de 
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
 

• Técnico de Nível Superior em Psicologia 
Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como um todo adotando 
tratamento para o equilíbrio psicológico; participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade 
(público alvo), definir resultados a serem atingidos, definir a linha de trabalho, assim como assessorar e 
prestar orientação aos familiares. 
 

• Técnico em Arrecadação Tributária 
Proceder ao lançamento dos impostos e taxas; cumprir os despachos do Prefeito, com relação correlação, 
as transferências, e baixa de lançamento; executar os serviços de arrecadação; dar instruções aos ficais 
encarregados da execução de leis e regulamentos da fazenda, controlando seu cumprimento; depositar 
em estabelecimento de crédito, indicado pelo Prefeito, as importâncias recolhidas aos cofres municipais; 
inspecionar aos serviços de lançamentos levando ao conhecimento do Prefeito as irregularidades 
encontradas; informar os pedidos de transferências e baixas de lançamentos; promover a cobrança de 
impostos e taxas e outros emolumentos devidos; examinar as reclamações sobre impostos; bem como 
sobre o seu lançamento; verificar as folhas de pagamentos e qualquer processo referentes a despesas, 
bem como os documentos que os instruírem, representando ao Prefeito sobre as dúvidas e irregularidades 
encontradas; não efetuar pagamento senão aos próprios credores, ou aos seus legítimos representantes; 
sugerir ao Prefeito a aplicação de penalidades ao pessoal de serviço a seu cargo; expedir as certidões de 
quitações (ao pessoal) de impostos e taxas que forem requeridas; o chefe de serviço de fazenda é 
responsável por qualquer falta, alcance o desfalque que se apurar nos cofres, seja qual for o motivo, como 
pagamentos indevidos, erro de lançamento ou de cálculo, falta ou insuficiência da parte, aceitação dos 
documentos falsos ou não revestidos formalidades legais, bem como por pagamento efetuado sem 
autorização do Prefeito; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 

• Técnico em Higiene Bucal 
Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em pesquisas, auxiliando o profissional em 
seu atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a equipe 
de saúde em nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia; - 
Receber os pacientes com horários previamente marcados, identificando suas necessidades; Realizar 
trabalho de escovação dentária supervisionada, para que o público infantil consiga fazer uma higiene 
bucal eficaz; Fazer aplicaçõestópicas deflúor e    selante    nos    pacientes, mediante indicação do 
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odontólogo; Prestar instruções aos pacientes, sobre cuidados necessários após a aplicação de flúor nos 
dentes;  Fazer o acabamento de restauração dentária, ou seja, o fechamento dos dentes;  Ministrar 
palestras sobre saúde bucal com demonstração de escovação nas escolas; Supervisionara aplicação de 
flúor nas escolas; Realizara raspagem da placa bacteriana; Marcar os procedimentos realizados, na ficha 
de cada paciente, que assegurem uma sequência ordenada do trabalho; Colaborarem levantamentos e 
estudos epidemiológicos, coordenando, monitorando e anotando informações para colaborar no 
levantamento de dados e estatísticas; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
 

Mato Verde – MG, 30junho de 2016. 
 
 

Generino de Sales Pinto 
Prefeito Municipal 

 


