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• Auxiliar de Serviços Gerais – Coletor de lixo 

Exercer atividades de limpeza urbana na coleta de lixo – resíduos sólidos, bem como atividades de 
menor complexidade.   
  

• Auxiliar de Serviços Gerais – Poda, capina, coleta e limpeza urbana 
Efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios 
municipais; proceder à abertura de valas e limpeza de fossas; efetuar a coleta de lixo domiciliar, 
comercial e industrial; recolher lixo dos mercados, feiras e cemitérios; executar serviços de limpeza em 
geral; carregar e descarregar veículos; incinerar lixo; executar serviços de podagem, jardinagem e de 
conservação de parques e jardins; executar a demolição de construções e remover o material; 
responsabilizar-se  pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras 
atividades compatíveis com o cargo, determinadas pelo chefe imediato. 

 
• Coveiro 

Executar abertura de sepultura dentro das normas de higiene e saúde pública; proceder à inumação de 
cadáveres; providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em atendimento a mandado 
judicial ou ação policial em articulação com a polícia técnica; executar trabalhos de conservação e 
limpeza de cemitérios e necrotérios; atender às normas de segurança e higiene do trabalho e executar 
outras tarefas afins. 
 

• Eletricista de Autos 
Planejar serviços de instalação e manutenção de eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo 
cronogramas e estimando prazos; instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, 
elaborando, interpretando e corrigindo layout e esquemas, conectando cabos aos equipamentos e 
acessórios e testando o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação; realizar 
manutenções preventiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, 
diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e 
montando componentes, ajustando e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos; 
elaborar documentação técnica, cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde e realizar com 
qualidade as instalações eletroeletrônicas; executar outras atividades afins. 

 
• Gari 

Carregar e descarregar caminhão; fazer a limpeza de ruas, varrer, levar e remover o lixo de detritos 
das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, depósitos de lixo e detritos orgânicos; 
cuidar dos sanitários públicos; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Mecânico de Máquinas Pesadas 
Compreende as atribuições que se destinam a executar trabalhos de mecânica em geral, em veículos 
automotores, máquinas e equipamentos rodoviários. 
 

• Mecânico de Veículos Leves 
Executar tarefas de montagem, desmontagem, ajuste e regulagem de motores e equipamentos de 
veículos e manutenção preventiva e corretiva em motores, transmissões, comandos e de componentes 
dos equipamentos e veículos; detectar avarias, anormalidades e defeitos e sanar o problema; operar o 
equipamento e dirigir veículos para que possa testá-lo após a manutenção; elaborar pedido das peças 
e relatórios de serviços e outras atividades afins que lhe for determinada. 
 

• Mecânico Diesel 
Executar tarefas de montagem, desmontagem, ajuste e regulagem de motores de veículos a diesel; 
manutenção preventiva e corretiva em motores, transmissões, comandos e de componentes dos 
equipamentos e veículos a diesel; detectar avarias, anormalidades e defeitos e sanar o problema; 
operar o equipamento e dirigir veículos para que possa testá-lo após a manutenção; elaborar pedido 
das peças e relatórios de serviços e outras atividades afins que lhe for determinada. 

 
• Motorista CNH “C” (Educação) 

Conduzir Veículos Automotores Leves, obedecendo e observando as regras de segurança no trânsito 
e leis pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo discreto, 
paciente e disponível para atender às necessidades do setor a que estiver subordinado; zelar pela 



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JANUÁRIA–MG 

EDITAL 1/2008 
 

ANEXO III 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS 

 

 2

limpeza e bom funcionamento do veículo sob sua responsabilidade e atender a outras atribuições 
correlatas por seu superior imediato. 
 

• Oficial de Obras e Serviços – Borracheiro 
Execução de atividades relacionadas com reparo em pneus e câmaras; reparar os diversos tipos de 
pneus e câmaras de ar usados em veículos de transporte, consertando e recapando partes avariadas 
ou desgastadas com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir-lhes as condições de uso; 
desmontar a roda do veículo, separando da mesma o pneu avariado com auxílio de ferramentas 
adequadas, para examinar a câmara e o pneu danificado; retirar a câmara de ar do interior do pneu, 
utilizando espátulas, martelo e outros instrumentos, para examinar as partes que apresentam 
perfurações, rasgos e outros estragos; encher a câmara do pneu, utilizando um compressor de ar, para 
dilatar sua superfície; emergir em água a câmara de ar, servindo-se de recipiente apropriado e atento à 
formação de bolhas, para localizar os furos existentes; marcar na câmara os furos indicados pelas 
bolhas de ar, fazendo riscos com giz ou outro material adequado, para orientar o reparo; vedar os furos 
encontrados, utilizando materiais adesivos para impedir a saída do ar; colocar na câmara a válvula de 
entrada e saída de ar, prensando as arruelas no orifício próprio, para conter a saída do ar sobre 
pressão; revisar a parte interna do pneu, verificando as avarias nos elementos que compõem para 
providenciar sua recuperação ou refugo; examinar a parte externa do pneu, procurando as áreas 
desgastadas de sua superfície para executar a recauchutagem; retirar os corpos estranhos presos à 
banda de rodagem, utilizando chaves de fenda, alicate e outras ferramentas para evitar perfurações, 
cortes e dilaceração dos pneus; fazer a recauchutagem do pneu, colocando nova camada de borracha 
nas partes desgastadas, para nivelar sua superfície externa; recompor a carcaça do pneu que 
apresenta ruptura de lona, remendo-a de forma a uniformizá-la, com auxílio de equipamentos 
adequados, para evitar o desequilíbrio da roda; reparar os demais elementos que compõem o pneu, 
utilizando ferramentas apropriadas para evitar danos as partes principais; vulcanizar as partes 
recauchutadas do pneu e da câmara de ar, submetendo-as ao calor, para tornar as peças mais 
resistentes e elásticas; montar o pneu recuperado, introduzindo a câmara de ar e enchendo-a de ar 
comprimido, conforme a tabela de especificações para colocá-lo na roda; montar a roda do veículo, 
colocando os parafusos em seus lugares e apertando as porcas com pressão justa, para possibilitar o 
deslocamento do mesmo; balancear a roda do veículo a mão, por meio de contra-pesos de chumbo ou 
outro material devidamente fixado no arco, de modo a evitar um desgaste desigual do pneu; zelar pela 
conservação dos equipamentos de trabalhos; realizar outras tarefas afins, de acordo com as 
atribuições próprias de Unidade Administrativa e de natureza do seu trabalho. Cumprir outras 
atividades inerentes ao cargo e outras determinações do seu chefe imediato. 
 

 
• Oficial de Obras e Serviços – Calceteiro 

Executar trabalhos de calçamento de ruas e passeios públicos; efetuar reparos nos calçamentos; 
calçar pátios de prédios públicos municipais; auxiliar nos serviços de construção em geral; auxiliar na 
realização de obras de saneamento; cumprir outras atividades inerentes ao cargo e outras 
determinações do seu chefe imediato. 

 
• Oficial de Obras e Serviços – Eletricista 

Executar serviços de instalação elétrica em prédios, fazer reparos em redes elétricas, em aparelhos 
elétricos em geral de uso doméstico ou administrativo. 
 

• Oficial de Obras e Serviços – Jardineiro 
Construir, manter, reformar e ampliar os jardins mantidos pela Prefeitura, sob a supervisão de seu 
chefe imediato; cultivar plantas ornamentais em praças, jardins, canteiros centrais e logradouros 
públicos; promover a poda e a remoção das plantas; sugerir o plantio de mudas adequadas ao 
ambiente; cumprir outras atividades correlatas e aquelas que lhe forem determinadas pelo seu chefe 
imediato. 
 

• Oficial de Obras e Serviços – Lavador de Veículos e Máquinas 
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; lavar 
externamente o motor e peças avulsas; desinfetar veículos utilizados no transporte de doente ou de 
lixo; abastecer os veículos de água no radiador e na bateria e de óleos diversos; proteger com graxa 
os cabos de baterias; executar outras tarefas afins. 
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• Oficial de Obras e Serviços – Pedreiro 

Atuar em serviços da construção civil nos limites de sua capacidade, atendendo às determinações do 
respectivo chefe ou Diretor e de seu mestre de obras.  
 

• Oficial de Obras e Serviços – Pintor 
Executar serviços de pintura lisa, a pistola, a trincha, a pincel, a esponja, ou a vapor, com tintas à base 
de óleo, esmalte, verniz, cal, laca e outras; trabalhar em pinturas de prédios, interiores, aparelhos, 
móveis, peças metálicas e de madeiras e pontes; organizar especificações para o preparo de tintas, 
vernizes e outros materiais. Cumprir outras atividades correlatas e aquelas que lhe for determinada por 
seu chefe superior. 

 
• Oficial de Obras e Serviços – Porteiro 

Proceder à abertura e fechamento do prédio da instituição onde presta serviço; controlar a entrada e 
saída de pessoas no prédio onde trabalha; zelar pela boa ordem e limpeza do local de trabalho; 
desenvolver outras atividades afins. 
 

• Operador de Motoniveladora 
Operar a máquina motoniveladora (Cartepilar, Case, Volvo e outras), realizando manutenção e 
conservação de vias públicas. Preparar solos para pavimentação, calçamento, entre outros. Executar 
outras atividades afins. 
 

• Operador de pá carregadeira 
Operar a máquina motoniveladora (Cartepilar, Case, Volvo e outras) em serviços de terraplanagem, 
drenagem e movimentação de matérias. Executar outras atividades afins. 
 

• Operador de trator agrícola 
Executar as tarefas relacionadas ao preparo de terrenos agrícolas para plantio como arar e gradear; 
examinar as condições de funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir e operar o 
trator; zelar pelo equipamento, ferramentas e materiais diversos, inspecionando-os pela manhã, antes 
do início da jornada de trabalho; verificar diariamente o estado dos pneus; abastecer e lubrificar a 
máquina; vistoriar troca de óleo do equipamento; executar outras tarefas correlatas. 
 

• Operador de trator de esteira 
Executar serviços de terraplanagem, escavação e ou retirada de tocos de árvores; operar, com base 
em leitura dos seus instrumentos e conforme instruções dos manuais de operação, manuseando-o e 
acionando-o para dar continuidade aos serviços; inspecionar o equipamento, observando seu estado 
geral de lataria, sistema de freios, nível de óleo; executar limpeza da máquina, retirando resíduos para 
evitar danos; executar tarefas afins.  
  

• Pintor de autos 
Atuar em serviços de reformas de autos, nos limites de sua capacidade, atendendo às determinações 
do respectivo chefe imediato. 

 
• Soldador 

Executar serviços de soldagem, corte, aquecimento e chanframento em peças e partes de veículos, 
equipamentos e instalações, pelos processos de solda elétrica e/ou oxiacetileno; examinar as peças a 
serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes; selecionar o tipo de material e o tipo de 
instrumento a ser usado, consultando o desenho, especificações e outras instruções para garantir a 
segurança da soldagem; cortar e chanfrar barras, perfis, tubulações e chapas, utilizando máquinas de 
solda elétrica ou oxiacetileno, adaptando no maçarico bicos de corte e regulando-os de acordo com a 
espessura do material a ser cortado; limpar as partes a serem unidas, utilizando escovas de aço ou 
solução química apropriada, posicionando-as corretamente para obter uma soldagem perfeita; operar 
equipamentos de solda elétrica, oxiacetileno e maçarico de corte, nos serviços de reparo e 
recuperação de gradis, portas, calhas, telas, vitrôs, despensas e outros, ponteando, soldando, 
debastando e dando o acabamento necessário; soldar as partes, utilizando solda fraca, solda forte, 
solda oxigás ou elétrica e comandando as válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente 
elétrica, através de vareta ou eletrodo de soldagem, conforme o instrumento escolhido, para montar, 
reforçar ou reparar equipamentos de parques da municipalidade, equipamentos de trabalho utilizados 
pela Prefeitura e outros; efetuar tratamento térmico em peças de aço e ligas, regulando a máquina de 
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solda elétrica e enrolando resistências nas peças para avaliar as tensões internas; limpar e alisar as 
extremidades soldadas, utilizando lima, esmeril ou outro meio; fazer o acabamento dos equipamentos, 
limpando-os e pintando-os para serem entregues à utilização; responsabilizar-se pelos equipamentos e 
materiais colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas. 

 
• Vigia 

Realizar a ronda periódica, procedendo-se à vigilância de bens móveis e imóveis da Prefeitura 
Municipal; solicitar a presença da Polícia Militar quando for observada alguma movimentação de 
pessoas suspeitas, no local de trabalho; zelar pela segurança do patrimônio da Prefeitura, verificando 
o fechamento e condições de segurança de portas, janelas e demais dependências e vias de acesso 
do imóvel sob sua responsabilidade; zelar pela integridade física e patrimonial dos elementos 
característicos dos locais designados e confiados à sua responsabilidade; contribuir para manutenção 
e preservação das condições de higiene e limpeza dos locais sob sua responsabilidade; atender 
pessoas e fornecer informações; executar rondas diurnas e noturnas nas dependências, verificando 
condições de segurança de portas, janelas, portões, etc.; executar outras tarefas afins que lhe seja 
designada. 
 

• Agente de Serviços de Saúde (Auxiliar de Serviços Gerais)  
Promover campanhas educativas, fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de relatórios e 
pareceres; zelar pela guarda e manutenção dos equipamentos destinados à execução de sua 
atividade; executar atividades de vigilância à saúde, serviços de limpeza hospitalar, copa e cozinha; 
executar serviços de limpeza e higiene das repartições públicas, recolhimento do lixo nas 
dependências internas, conservação e controle dos materiais e equipamentos utilizados, cuidados 
especiais com o acondicionamento do lixo. 

 
• Auxiliar Administrativo  

Compreende as atribuições que se destinam a executar, sob orientação imediata, trabalhos 
administrativos em nível de noções gerais sem complexidade; compreende atendimento ao público, 
protocolo, arquivo, tramitação de documentos, escriturações e similares. 
 

• Auxiliar de Consultório Dentário – PSF 
Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados, sob supervisão do 
cirurgião-dentista ou do THD; realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, 
individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, 
orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, 
espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião-dentista ou THD durante 
a realização de procedimentos clínicos(trabalho a quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao 
retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde 
da Família no tocante à saúde bucal.  

 
• Motorista CNH “D” (Saúde) e Motorista CNH “D” (Transporte)  

Conduzir Veículos Automotores Pesados, obedecendo e observando as regras de segurança no 
trânsito e leis pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo 
discreto, paciente e disponível para atender às necessidades do setor a que estiver subordinado; zelar 
pela limpeza e bom funcionamento do veículo sob sua responsabilidade e atender a outras atribuições 
correlatas por seu superior imediato. 

 
• Administrador de Cemitério 

Cumprir e fazer cumprir as instruções determinadas pelos seus superiores; manter a ordem e 
regularidade dos serviços; atender com urbanidade ao público e às partes, prestando-lhes todas as 
informações para os serviços dos Cemitérios Municipais; tender às requisições escritas das 
autoridades policiais e judiciárias a bem da Justiça Pública, tais como, exumações, necrópsias, etc; 
manter, em efetivo trabalho, todo o pessoal colocado à disposição, ocupando-o em qualquer serviço 
afeto ao Cemitério, sempre que não esteja ocupado no próprio serviço;dar conhecimento imediato à 
Secretaria de Obras  das irregularidades que constatar;  requisitar ao setor competente o fornecimento 
de materiais e serviços, à medida que se tornarem necessários; cumprir e fazer cumprir horário diário 
regulamentar e plantões em domingos e feriados, de acordo com a escala pré-determinada; fazer a 
escrituração dos cemitérios; compilar a relação dos enterramentos e demais informações, conforme 
orientação e determinação de seus superiores; executar todas as atribuições compatíveis com a 
função ou aquelas determinadas pelo encarregado ou administração; determinar e fiscalizar, além da 



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JANUÁRIA–MG 

EDITAL 1/2008 
 

ANEXO III 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS 

 

 5

varrição, capinagem, limpeza dos cemitérios; exercer vigilância na área de sepultamento;não permitir a 
entrada de material de construção sem autorização expressa da administração;inspecionar a área de 
sepultamento e comunicar ao órgão competente  toda e qualquer irregularidade existente; verificar, 
anotar e transmitir à administração dos serviços de empreiteiros particulares a espécie de serviço em 
execução, fornecendo o número da sepultura e quadra de sua localização; acompanhar a preparação 
dos serviços de sepultamentos, verificando se há exumação, abertura de vala, calçada, etc.; verificar 
se  os reparos devidos e limpeza foram efetuados, no tempo previsto, após sepultamentos; verificar 
diariamente as condições dos cemitérios, providenciando a limpeza, se for necessário; exigir dos 
empreiteiros particulares a pronta retirada de entulhos e terras por eles deixadas nas vias e quadras do 
cemitério; fiscalizar a guarda e vigilância dos cemitérios municipais; comunicar  imediatamente  à 
polícia, em caso de suspeita de pessoas do interior do cemitério; impedir a entrada e permanência no 
interior do cemitério, de qualquer pessoa, salvo se houver autorização superior. 

 
• Técnico de Enfermagem  

Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar e planejamento na assistência de enfermagem, cabendo-lhe, 
especialmente: participar da programação da assistência de enfermagem, exceto as privativas do 
enfermeiro, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, 
participar da equipe de saúde; realizar o atendimento de pessoas que procuram pela Unidade Básica 
de Saúde, efetuando o devido encaminhamento para atendimento; orientar e executar tarefas 
administrativas necessárias ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde. 

 
• Técnico de Enfermagem – PSF 

Realizar procedimento de enfermagem, de nível médio, dentro das suas competência técnicas e 
legais; realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, UFS e nos domicílios, dentro 
do planejamento de ações traçado pela equipe; preparar o usuário para consultas médicas e de 
enfermagem, exames e tratamentos na USF; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento 
e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção; realizar busca ativa de casos, como 
tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico, no nível de sua competência; 
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de 
educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme 
planejamento da USF. 
 

• Técnico em Eletrotécnica 
Manutenção em instrumentos utilizados nos processos de medição de vazão, pressão, nível e 
instrumentação analítica; exercer atividades de manutenção e programação de equipamentos 
utilizados nos sistemas de automação e controle (UTR’s, CLP’s, inversores de freqüência e rádios 
modem); fornecer suporte técnico no startup de sistemas e na fiscalização de obras para implantação 
de sistemas automatizados e de instrumentação; realizar acompanhamento técnico nos startup e 
fiscalizar a instalação de sistemas supervisórios e a manutenção de sistemas existentes; desenvolver 
documentação, fornecendo apoio e treinamento às atividades de operação e manutenção, no 
gerenciamento de backups desses sistemas; executar outras atividades afins. 
 

 
• Técnico em Laboratório  

Efetuar a coleta de material, empregando as técnicas e os instrumentos adequados; manipular 
substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para a realização dos 
exames requeridos; realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina, bromatológicos e outros, 
aplicando técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios 
para diagnósticos clínicos; registrar os resultados dos exames em formulários específicos, anotando os 
dados e informações relevantes, para possibilitar a ação médica; orientar e supervisionar seus 
auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; zelar pela conservação dos 
equipamentos que utiliza; controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de 
estoque para, oportunamente, solicitar ressuprimento; executar trabalhos de fiscalização em 
atividades, produtos ou ambiência da saúde pública, apreendendo produtos quando necessário, 
encaminhando-os para análise laboratorial e efetuando interdição parcial ou total do 
estabelecimento/produtos fiscalizados; expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de 
coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe for delegada por 
legislação específica; executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta 
com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à saúde, incluindo as relativas à saúde do Trabalhador 
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e meio ambiente; exercer, quando nas atividades de fiscalização, poder de polícia do Município, na 
área de saúde pública; executar outras atividades correlatas à área de fiscalização, conforme 
designação superior. 
 

• Técnico em Manutenção  
Executar tarefas de relativa complexidade, de serviços especializados em manutenção de 
equipamentos hospitalares. 
 

• Técnico de Planejamento Estratégico 
Prestar auxílio aos órgãos municipais nos assuntos relacionados à formulação, coordenação e 
acompanhamento do cumprimento das metas do governo; desenvolver estratégias e diretrizes de 
desenvolvimento do município; assessorar os órgãos municipais em assuntos de natureza 
orçamentária; auxiliar na execução da política econômica e financeira do município; atuar de forma 
sistemática na programação orçamentária das despesas do município; promover e orientar a 
integração no âmbito da administração, os estudos técnico-administrativos e econômico-financeiro; 
assessorar os trabalhos, visando ao cumprimento de todos os programas correlatos à administração 
municipal; auxiliar na elaboração da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; exercer outras atividades correlatas. 

 
• Biólogo 

Supervisionar e avaliar a coleta de dados sobre o meio ambiente, orientando pesquisas e analisando 
seus resultados, 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 reais 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; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional. 

 
• Enfermeiro  

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da sua atividade profissional em atenção à 
legislação federal vigente; organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas 
e auxiliares nas unidades de saúde do Município; participar do planejamento, organização, 
coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem; prescrever a 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de 
morte; participar de todas as atividades da equipe de saúde. 
 

• Enfermeiro – PSF 
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação 
para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e nas Disposições legais da profissão;  planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar a USF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do 
ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso, no nível de suas competência; executar 
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em 
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diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades corretamente 
às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência 
à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental e 
outros que venham a ser criados;  supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes 
Comunitários  de Saúde e de Auxiliares de Enfermagem, visando ao desempenho de suas funções. 
 

• Enfermeiro Obstetra 
Identificar distócias obstétricas e tomar providências até a chegada do médico; prestar assistência à 
parturiente e ao parto normal; realizar episiotomia e episiorrrafia com aplicação de anestesia local, 
quando necessário; acompanhar o trabalho de parto; executar o parto sem distócia; emitir laudo de 
internação; executar outras atividades correlatas com a profissão. 

 
• Farmacêutico 

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos 
princípios éticos, leis e atos normativos do Conselho Profissional; assumir a responsabilidade de todos 
os atos farmacêuticos; esclarecer ao público o modo de utilização de medicamentos e seus possíveis 
efeitos colaterais; manter os medicamentos em bom estado de conservação, garantindo qualidade, 
eficácia e segurança do produto, bem como a conservação e limpeza do local; colaborar com os 
Conselhos de Farmácia e autoridades sanitárias sobre irregularidades detectadas em medicamentos, 
no estabelecimento sob sua direção técnica; preparar e fornecer medicamentos conforme prescrições 
médicas; aprontar produtos farmacêuticos conforme fórmulas estabelecidas; controlar entorpecentes e 
produtos similares, registrando a saída em guias e livros, conforme receituários, atendendo aos 
dispositivos legais; executar outras tarefas afins. 

 
• Fisioterapeuta 

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, 
seqüelas 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, 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 sangüínea; proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes 
portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a 
liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som e 
infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; aplicar 
massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação com aparelhos adequados 
ou com as mãos; executar outras atividades correlatas a critério da chefia imediata. 
 

• Inspetor Escolar 
Responder, no âmbito central do Sistema Municipal de Ensino, pelo cumprimento das diretrizes 
educacionais, através da orientação e do controle do funcionamento legal das Unidades Escolares; 
verificar e avaliar os estabelecimentos de ensino quanto à observância das normas legais e 
regulamentares a eles aplicáveis; examinar periodicamente a fidedignidade do quadro de pessoal em 
exercício; cruzar os dados contidos nos documentos escolares com os arquivados na superintendência 
escolar, para efeito de autenticação, quando solicitado pelo órgão competente; orientar, 
preventivamente, as ações desenvolvidas na escola para o cumprimento legal e eficaz de suas 
finalidades; assessorar a escola na elaboração da sua proposta pedagógica, tendo em vista a 
qualidade do processo educacional; assessorar a equipe pedagógica das escolas, em projetos e 
experiências pedagógicas que proponham melhoria da qualidade do ensino, atendimento aos alunos 
defasados em conteúdo e em série/idade; orientar a escola na elaboração e/ou atualização do 
regimento escolar; examinar, criticamente, a legislação educacional e a implementação de políticas 
públicas, para sugerir normas exeqüíveis a serem produzidas; atuar junto aos órgãos normativos do 
sistema, sugerindo alterações, de maneira a permitir melhor aplicação às condições de funcionamento 
existentes; orientar sobre a legislação pertinente à aquisição e alienação de bens patrimoniais; 
analisar, periodicamente, os resultados das avaliações escolares com os especialistas, para favorecer 
coleta de dados que alimentarão:pesquisas, propostas de adoção de novas metodologias e técnicas 
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de ensino; adequar o perfil do professor ao alunado e executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam no âmbito de sua competência. 

 
• Médico – PSF 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e 
procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção, na Atenção Básica, definida na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, e outros que venham a ser criados; realizar o pronto-atendimento médico nas urgências e 
emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 
contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar 
exames complementares;  verificar e atestar óbito; promover palestras e outras atividades que visem à 
promoção da saúde. 
 

• Odontólogo – PSF 
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita; 
realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
- NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); realizar o 
tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; encaminhar e orientar os 
usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas 
cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
executar as ações de assistência integral, aliados à atuação clínica da saúde coletiva, assistindo às 
famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações 
coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o 
fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se 
refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo 
THD e o ACD. 
 

• Pedagogo 
Coordenar os programas e projetos de natureza educativa nas áreas da saúde pública; atuar como 
dinamizador de grupos de servidores e comunitários para construir comunidades de aprendizagem 
capazes de desenvolver projetos em conjunto, comunicando-se e aprendendo colaborativamente, 
planejar e instaurar nas instituições públicas e comunitárias ações no sentido de orientar os 
profissionais da saúde, instituindo hábitos saudáveis de vida, como atividade física e alimentação 
balanceada; coordenar na formação de líderes comunitários que aprendam a exercer o poder como 
serviço, fazendo nascer em cada cidadão o compromisso político da participação e da mudança na 
área da saúde, com o grande número de voluntários que, em comunidades engajadas, colaboram em 
movimentos de conscientização sobre profilaxia e prevenção de doenças e epidemias; capacitar 
profissionais da saúde a planejar articulações entre administração, educação e saúde; desenvolver no 
profissional a capacidade de discernir as semelhanças e diferenças entre ensino, administração e 
saúde; desenvolver características de um bom ambiente de aprendizagem, como também comparar os 
processos administrativos de ensino; elaborar planos administrativos e de ensino, voltadas para atual 
concepção do profissional da área da saúde; construir referencial teórico que oriente a organização 
das práticas de atenção básicas da saúde ligadas à instrução dos profissionais da saúde, em áreas de 
assistência a comunidade, com capacidade de Treinamento Gerencial; promover diagnóstico 
situacional das comunidades atendidas, construindo e nomeando reforma na metodologia dos 
trabalhos aplicados às instruções sociais ligadas às ações da saúde; outras tarefas afins. 
 

• Terapeuta Ocupacional 
Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, preventivas aos distúrbios cinéticos-
ocupacionais-laborais; prescrever a atividade humana como recurso terapêutico em seus aspectos bió-
psico-sociocultural, através de procedimentos que envolvam as atividades construtivas, expressivas e 
laborativas; analisar a atividade laboral através do controle ergonômico; Identificar o nexo causal das 
demandas ocupacional/laborativas intercorrentes através de entrevista, em que são ouvidas as 
queixas do trabalhador, e análise da atividade laboral exercida, considerando as questões sociais, 
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psicológicas e ergonômicas presentes na vida do cidadão; orientar a adaptação do ferramental de 
trabalho para melhorar a qualidade da atividade laboral desenvolvida; dirigir oficinas terapêuticas; 
prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria especializada no seu campo de intervenção 
profissional; participar de programas educativos preventivos destinados ao processo de manutenção 
da saúde. 

 
 

Januária/MG, 23 de abril  de 2008. 

 

Sílvio Joaquim de Aguiar 
Prefeito Municipal 

 


