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ANEXO III

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, OBJETO DO CONCURSO

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO QUALIFICAÇÃO EXIGIDA ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Auxiliar de Serviços
Gerais

Fundamental incompleto e 
experiência na área

Realizar  trabalhos  de  limpeza,  conservação  e  organização  de
mobílias, lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpetes, terraços e
demais  dependências  da  sede  do  órgão;  polir  objetos,  peças  e
placas metálicas; preparar e servir café, chá, água, etc. Remover,
transportar  e  arrumar  móveis,  máquinas  e  materiais  diversos;
guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos;
executar,  enfim,  outras  tarefas  do  cargo  sob  a  ordem dos  seus
superiores.

Auxiliar de Nutrição Fundamental incompleto e 
experiência na área

Trabalhar junto ao nutricionista auxiliando nas tarefas de: supervisão
do  preparo  do  alimento,  prestação  de  assistência  nutricional  a
indivíduos e coletividades, controle higiênico-sanitário e programas
de educação nutricional. Atuam em conformidade com o Manual de
Boas Práticas, com vistas à saúde das pessoas atendidas. Auxiliar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Coveiro Fundamental incompleto e 
experiência na área

Profissional que trabalha garantindo a organização dos cemitérios, a
limpeza  das  covas  e  jazigos,  cavando  e  cobrindo  sepulturas,
carregando caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre
outras funções.

Motorista de 
ambulância

Fundamental completo e CNH 
categoria A e B e curso de 
formação

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e
transporte de pacientes. Controlar o local do acidente de modo a
proteger  a  si  mesmo,  a  equipe  e  o  paciente  assegurando  a
prevenção de outros acidentes. Estabelecer contato telefônico com
a central de regulação médica e seguir suas orientações. Conhecer
a  malha  viária  local.  Conhecer  a  localização  de  todos  os
estabelecimentos de saúde  integrados  ao sistema de assistência
local. Auxiliar a equipe no transporte de vítimas.  Identificar  os tipos
de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade a fim
de  auxiliar  a  equipe  de saúde.  Utilizar-se  com  zelo  das
acomodações,  veículos  de  socorro,  aparelhos  e  instrumentos
colocados  para  o  exercício  de  sua  profissão,  ajudando  na
preservação do patrimônio. 

Motorista de carro 
Pipa

Fundamental completo e CNH 
categoria A e B

Realizar atividades relativas à condução e conservação de veículos
destinados ao transporte  de cargas;  manter  o  veículo  lubrificado,
lavado e abastecido; efetuar o conserto de emergência no veículo
que dirige e recolhê-lo para revisão periódica; informar ao mecânico
quanto  aos  defeitos  apresentados  pelo  veículo;  comunicar  o  seu
chefe imediato qualquer anormalidade apresentada; zelar pelo uso e
conservação  do  veículo;  recolher  o  veículo  na  garagem  da
Prefeitura  Municipal  ou  em  outro  local  determinado  pelo  seu
superior,  após  a  jornada  de  trabalho;  portar  documentos  de
habilitação  e  zelar  pela  documentação  do  veículo,  observando
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rigorosamente suas validades; participar de treinamento na área de
atuação, quando solicitado; executar outras atividades que tenham
correlação com as atribuições do cargo. Executar outras atividades
correlatas ao cargo

Operador de 
Caçambas

Fundamental completo e CNH 
categoria A e B

Realizar atividades relativas à condução e conservação de veículos
destinados ao transporte  de cargas;  manter  o  veículo  lubrificado,
lavado e abastecido; efetuar o conserto de emergência no veículo
que dirige e recolhê-lo para revisão periódica; informar ao mecânico
quanto  aos  defeitos  apresentados  pelo  veículo;  comunicar  o  seu
chefe imediato qualquer anormalidade apresentada; zelar pelo uso e
conservação  do  veículo;  recolher  o  veículo  na  garagem  da
Prefeitura  Municipal  ou  em  outro  local  determinado  pelo  seu
superior,  após  a  jornada  de  trabalho;  portar  documentos  de
habilitação  e  zelar  pela  documentação  do  veículo,  observando
rigorosamente suas validades; participar de treinamento na área de
atuação, quando solicitado; executar outras atividades que tenham
correlação com as atribuições do cargo. Executar outras atividades
correlatas ao cargo

Operador de Pá 
Carregadeira

Fundamental completo e CNH 
categoria A e B

Operar  máquinas  pás  carregadeiras,  inclusive  com  comando
hidráulico;  efetuar  a  manutenção  de  máquina,  abastecendo-a.
lubrificando-a,  mantendo-a  sempre  limpa;  e  desempenhar  outras
atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera
de competência

Porteiro Fundamental incompleto e 
experiência na área

Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância dos espaços
municipais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências,  para evitar  incêndios,  roubos,  entrada de pessoas
estranhas  e  outras  anormalidades;  controla  fluxo  de  pessoas,
identificando,  orientando  e  encaminhando-as  para  os  lugares
desejados; escoltam pessoas e mercadorias;  fazem manutenções
simples nos locais de trabalho

Vigia Fundamental incompleto e 
experiência na área

Atua  no  controle  de  acesso  de  visitantes,  colaboradores,
prestadores  de  serviços,  veículos,  caminhões  e  equipamentos.
Realiza vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências.

NÍVEL MÉDIO

CARGO QUALIFICAÇÃO EXIGIDA ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Agente 
Administrativo

Médio Executar  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,
administração, finanças e logística; atender os usuários do sistema
público,  fornecendo  e  recebendo  informações  referentes  à
administração;  tratar  de documentos variados,  cumprindo  todo o
procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios
e planilhas; executar serviços burocráticos; executar outras tarefas
de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao
ambiente organizacional.
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Atendente Médico Médio Recepcionar  os  pacientes  que  chegam  ao  consultório  com
prontidão. Atender sempre aos telefonemas e retornar as ligações
de  acordo  com  necessidade.  Gerenciar  os  e-mails  recebidos  e
respondê-los adequadamente. Fazer corretamente o registro dos
dados pessoais do paciente na ficha, com discrição. Confirmar os
dados  de  pacientes  já  cadastrados.  Saber  ouvir  as  queixas,
explicações  e  dúvidas  dos  pacientes.  Explicar  procedimentos
médicos  e  gerais  do  consultório  com  clareza.  Auxiliar  com  as
dúvidas  dos  pacientes  conforme  possível.  Organizar  o  fluxo  de
pacientes no consultório, encaminhando para espera, consulta, etc.
Zelar  pela  organização  e  tranquilidade  do  ambiente,  mantendo
cordialidade,  tom  de  voz  adequado  e  pedindo  silêncio  quando
necessário

Auxiliar de 
Farmácia

Médio Realizar tarefas simples em farmácias, estocando e manipulando
produtos  já  preparados  para  auxiliar  o  farmacêutico.  •  Colocar
etiquetas  nos  remédios  ,  produtos  e  outros  preparados
farmacêuticos.  •  Armazenar  os  produtos,  para  facilitar  a
manipulação e controle  dos  mesmos.  •  Abastecer  as prateleiras
com os produtos, para permitir o rápido e permanente atendimento.
•  Zelar  pela  limpeza  das  prateleiras,  balcões  e  outras  áreas  de
trabalho,  para  mantê-los  em  boas  condições  de  uso.  •  Limpar
frascos,  provetas e  outros instrumentos,  esterilizando-os antes e
depois do manuseio, para assegurar a pureza dos produtos evitar
misturas de substâncias. • Efetuar atendimento verificando receitas,
embrulhando e entregando os produtos, para satisfazer os pedidos

Auxiliar de 
Secretaria

Médio Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola;  receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola

Guarda Municipal Médio Exercer o patrulhamento preventivo e comunitário, promovendo a
mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos
cidadãos;  Prevenir  e  inibir  atos  que  atentem  contra  os  bens  e
instalações e serviços municipais; Proteger o patrimônio ecológico,
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, adotando medidas
educativas e preventivas;  Atuar, de forma articulada com os órgãos
municipais de políticas sociais, visando ações interdisciplinares de
segurança  no  Município,  em  conformidade  com  as  diretrizes  e
políticas  estabelecidas  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública;
Colaborar,  quando  solicitada,  na  fiscalização  do  uso  do  solo
municipal  e  nas  tarefas  inerentes  a  defesa  civil  do  Município;
Auxiliar, nos limites de suas atribuições, as Polícias: Estadual Civil
e Militar e Federal.

Agente de trânsito Médio e  CNH categoria A e B Executar  tarefas referentes ao controle e  fiscalização de transito
urbano,  disciplinando  e  dirigindo  o  tráfego  e  adotando  medidas
necessárias à repressão de infrações e desordens cometidas por
condutores, fazendo cumprir o Código Nacional de Trânsito, para
garantir  a  ordem  e  evitar  acidentes,  executar  outras  atividades
pertinentes ao cargo.

Inspetor Sanitário Médio Coordenar  e  supervisionar  as  ações  do  Programa de  Vigilância
Sanitária  em  Estabelecimentos  Prestadores  Serviços  de  Saúde;
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Elaboração  de  normas  técnicas;  estabelecer  e  acompanhar
indicadores  sanitários  e  de  qualidade  do  funcionamento  dos
estabelecimentos  prestadores  de  serviços  de  saúde;  Análise  de
processos,  e  emissão  de  pareceres;  Assessorar  e  prestar
consultoria as equipes de Vigilância Sanitária: controle de infecção,
assuntos  técnicos  e  sanitários,  legislações  e  normas  técnicas
sanitárias  ;  Realizar  inspeções  sanitárias  complementar  e/ou
suplementar;  Realizar  treinamentos,  cursos  e  palestras  em
assuntos técnicos, entre outras atribuições inerentes ao cargo.

Secretário Escolar Médio  Coordenar  e  executar  as  tarefas  decorrentes  dos  encargos  da
Secretaria;  organizar  e  manter  em  dia  o  protocolo,  o  arquivo
escolar,  e  o  registro  de  assentamento  dos  alunos,  de  forma  a
permitir,  em  qualquer  época,  a  verificação:  identidade  e
regularidade  da  vida  escolar  do  aluno,  autenticidade  dos
documentos escolares; organizar e manter em dia a coletânea de
leis,  regulamentos,  diretrizes,  portarias,  circulares,  resoluções  e
demais documentos; redigir a correspondência que lhe for confiada;
lavrar atas e termos, nos livros próprios; rever todo o expediente a
ser  submetido  ao  despacho  do  Diretor;  elaborar  relatórios  e
processos  a  serem  encaminhados  às  autoridades  superiores;
apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que
devem  ser  assinados;  coordenar  e  supervisionar  as  atividades
referentes  à  matrícula,  transferência,  adaptação  e  conclusão  de
curso; zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais
distribuídos à Secretaria; manter sigilo sobre assuntos pertinentes
ao  serviço;   ser  assíduo,  comparecendo  diariamente  e
permanecendo  no  local  de  trabalho,  executando  as  atribuições
pertinentes  ao  cargo;  ser  pontual,  observando  e  cumprindo
rigorosamente o  horário  de trabalho e  a carga horária  do cargo
ocupado;  utilizar  com  cuidado,  zelo  e  sem  desperdício  os
equipamentos, materiais e instalações escolares no exercício das
atividades e tarefas.

Fiscal de Tributos Médio Elaborar  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,
entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação; participar  das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando  aulas  e  palestras,  a  fim  de  contribuir  para  o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação.

Fiscal Ambiental Médio Organizar  e  executar  tarefas  ligadas  à  gestão  ambiental  no
Município;  fazer  coleta  e  análise  de  amostras  na  diversidade
ambiental  do  Município;  orientar  e  coordenar  os  trabalhos  de
defesa  acerca  de  fenômenos que  possam causar  desequilíbrios
variados; orientar e fiscalizar as ações de intervenção da Secretaria
junto ao Município, elaborar orçamentos das atividades e projetos,
auxiliar  e  elaborar  projetos  ambientais,  executar  outras  tarefas
correlatas. Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do
meio  ambiente  e  fiscalizar  as  empresas,  industrias,  residências,
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instituições de prestação de serviços privados, órgãos de serviço
público,  e outras instituições, com vistas a orientar aos cidadãos
quanto  a  legislação  ambiental  aplicável  e  quanto  ao  exercício
regulador  do  poder  de  polícia  do  município,  executar  visitas  de
fiscalização ambiental; efetuar vistorias permanentes ou periódicas
com  finalidades  de  garantir  a  preservação  e  defesa  do  meio
ambiente, orientando, notificando e aplicando, quando necessário,
as penalidades previstas em lei ou regulamento.

Fiscal de Obras Médio Prestar serviços de apoio concernentes aos convênios, contratos
de  repasse  e  congêneres  com  o  Governo  Federal  e  Estadual;
viabilizar documentos para abertura, andamento de prestações de
contas de convênios, contratos de repasse e congêneres com o
Governo  Federal  e  Estadual,  bem como prover  todo e  qualquer
documento relativo ao bom andamento dos mesmos, desde o início
até o fim da vigência dos respectivos contratos; incumbe ainda o
dever de se  reportar  a  qualquer  departamento  municipal  para a
consecução  das  demandas  oriundas  de  diligências,  tais  como
ofícios,  notificações,  e-mails,  comunicados,  relativas  aos  objetos
em execução; reportar-se aos órgãos do Estado e da União com o
intuito  de  prospectar  informações/documentos  para  o  bom
andamento  dos  objetos  ou  para  regularizar  sanções  impostas  à
Municipalidade, ocasionada por falhas nas execuções dos objetos;
gerir o setor de modo organizado, com zelo aos arquivos, físicos e
magnéticos ali alocados, onde a qualquer momento possa haver o
provimento de informações ao Município e Entidades afins, quanto
aos objetos executados e/ou em fase de execução.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO QUALIFICAÇÃO EXIGIDA ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Auxiliar de 
Consultório Dental 
(Técnico em Saúde 
bucal)

Técnico Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas,
laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Prevenir
doença bucal  participando de programas de promoção à saúde,
projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionar
e  reparar  próteses  dentárias  humanas,  animais  e  artísticas.
Executar.  procedimentos  odontológicos  sob  a  supervisão  do
cirurgião  dentista.  Administrar  pessoal  e  recurso  financeiro  e
materiais.  Mobilizar  capacidades  de  comunicação  em  palestras,
orientações  e  discussões  técnicas.  As  atividades  são  exercidas
conforme normas e

Técnico de 
Enfermagem

Técnico Desempenhar  atividades  técnicas  de  enfermagem em empresas
públicas  e  privadas  como:  hospitais,  clínicas,  e  outros
estabelecimentos  de  assistência  médica,  embarcações  e
domicílios;  atuar  em  cirurgia,  terapia,  puericultura,  pediatria,
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam
assistência  ao paciente  zelando  pelo  seu  conforto  e  bem estar,
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administrar  medicamentos  e  desempenhar  tarefa  de
instrumentação  cirúrgica,  posicionando  de  forma  adequada  o
paciente e o instrumental.  Organizar ambiente de trabalho e dar
continuidade  aos  plantões.  Trabalhar  em conformidade  as  boas
práticas,  normas  e  procedimentos  de  biossegurança.  Realizar
registros e elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e
realizar ações para promoção da saúde da família.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO QUALIFICAÇÃO EXIGIDA ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Advogado Superior na área Orientação técnico-jurídica,  que consiste  em orientações acerca

de  direitos  e  encaminhamentos  para  instâncias  de  mediação  e
responsabilização jurídica, quando são identificadas situações de
vulnerabilidade e pela discriminação; perda ou iminência de perda
de bens e acesso aos recursos materiais e culturais; fragilização
ou conflito dos vínculos familiares e sociais. O atendimento jurídico
consiste na orientação e nas possibilidades de intervenção judicial,
na  elaboração  e  no  acompanhamento  de  peças  judiciais,  que
reclamem  os  direitos  legalmente  assegurados  e  nos
encaminhamentos  para  instâncias  de  mediação  e
responsabilização jurídica, quando identificada situações de risco
e violação de direitos

Analista Ambiental Superior na área de: Ciências 
Biológicas; Engenharia Florestal; 
Engenharia Ambiental; 
Agronomia.

Organizar e executar tarefas ligadas às questões ambientais no
Município;  prestar  assistência  sobre  o  uso  e  manutenção  de
maquinas,  implementos,  instrumentos  e  equipamentos  afins;
orientar  á  população  sobre  como  empreender  ações  para  a
preservação do ambiente;  orientar  e coordenar  os trabalhos de
defesa acerca de fenômenos que possam causar desequilíbrios
variados;  orientar  e  fiscalizar  as  ações  de  intervenção  da
Secretaria  junto  ao  Município,  auxiliar  e  elaborar  projetos
ambientais,  executar  outras  tarefas  correlatas.  Fazer  cumprir  a
legislação de preservação e defesa do meio ambiente , com vistas
a orientar aos cidadãos quanto à legislação ambiental aplicável  e
quanto ao exercício regulador do poder de polícia do município,
executar  visitas  de  fiscalização  ambiental;  efetuar  vistorias
permanentes  ou  periódicas  com  finalidades  de  garantir  a
preservação e defesa do meio ambiente, orientando, notificando e
aplicando, quando necessário, as penalidades previstas em lei ou
regulamento,  executar  outras atividades afins com sua  área  de
competência.
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Assistente Social Superior na área Prestar  serviços  sociais  orientando  indivíduos,  famílias,
comunidade e dar instituições sobre direitos e deveres (normas,
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de
educação;  planejar  coordenar  e  avaliar  planos,  programas  e
projetos  sociais  em  diferentes  áreas  de  atuação  profissional
(seguridade,  educação,  trabalho,  jurídica,  habitação  e  outras),
atuando nas esferas pública e privada; orientar e monitorar ações
em  desenvolvimento  relacionados  à  economia  doméstica,  nas
áreas  de  habitação,  vestuários  e  têxteis,  desenvolvimento
humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação
e saúde; desempenhar tarefas administrativas e articular recursos
financeiros disponíveis.

Auditor Fiscal Superior na área de: 
Administração, Contabilidade, 
Direito e Economia.

Trabalha com a organização e o planejamento da administração
tributária  e  aduaneira,  ou  seja,  trâmites  de  mercadoria  na
importação  e  exportação  dos  produtos.  É  responsável  pelos
tributos  do  Município,  e  auxilia   na  elaboração  de  políticas
tributárias. Também tem como trabalho a prevenção e combate da
sonegação  fiscal  .Fiscaliza  a  arrecadação  de  impostos  no
Município Deve se preocupar com a distribuição de renda, sendo
um fiscal antissonegação de impostos. Deve providenciar serviços
públicos de  qualidade.  O auditor  contribui  para a  melhoria,  por
meio de uma tributação mais igualitária e mais retorno para todos
os munícipes.

Enfermeiro PSF Superior na área Atividade  de  planejamento,  direção,  coordenação,
assessoramento e execução de programas de saúde. Participar de
equipes  interdisciplinares  na  elaboração  de  política  de  saúde,
planejar, coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de
saúde;  participar  de  estudos  e  pesquisas  na  área  de  saúde;
orientar  paciente,  controlar  e  avaliar  estagiários  sob  sua
responsabilidade,  prestar  assistência  direta  a  pacientes  graves,
realizar  consultas  de  enfermagem,  orientar  paciente,  família  e
comunidade  quanto  a  prevenção  de  doenças,  promoção  e
recuperação de saúde; promover curso de atualização para equipe
de enfermagem, orientar, coordenar e supervisionar a equipe de
enfermagem; executar atribuições

Enfermeiro Geral Superior na área Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise
das  necessidades  de  atendimento  aos  pacientes  e  doentes,
estabelecendo, se for necessário,  a priorização de atendimento;
Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando
técnica  e  administrativamente,  a  fim  de  garantir  um  elevado
padrão  de  assistência;  Desenvolver  tarefas  de  enfermagem  de
maior complexidade na execução de programas de saúde pública;
Controlar  o  padrão  de  esterilização  dos  equipamentos  e
instrumentos  utilizados,  bem  como  supervisionar  a  desinfecção
dos  locais  onde  se  desenvolvem  os  serviços  médicos  de
enfermagem, de triagem dentre outros locais; Requisitar material
de consumo clínico, ambulatorial e hospitalar em como controlar a
sua utilização e o  seu estoque;  Planejar,  coordenar  e  executar
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programas  educativos  em  saúde,  ministrando  palestras  e
coordenando reuniões junto à população ou a grupos específicos,
a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Participar
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação.

Fisioterapeuta Superior na área Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo,
preventivas  a  intercorrência  de  processos  cinesiopatológicos;
Prescrever  a  prática  de  procedimentos  cinesiológicos
compensatórios as atividades laborais e do cotidiano, sempre que
diagnosticar  sua  necessidade;  Identificar,  avaliar  e  observar  os
fatores ambientais que possam constituir risco à saúde funcional
do trabalhador, em qualquer fase do processo produtivo, alertando
sobre  sua  existência  e  possíveis  consequências;  Realizar  a
análise  biomecânica  da  atividade  produtiva  do  trabalhador,
considerando  as  diferentes  exigências  das  tarefas  nos  seus
esforços  estáticos  e  dinâmicos  Realizar  interpretar  e  elaborar
laudos de exames biofotogramétricos, quando indicados para fins
diagnósticos;  Analisar  e  qualificar  as  demandas  observadas
através  de  estudos  ergonômicos  aplicados,  para  assegurar  a
melhor  interação  entre  o  trabalhador  e  a  sua  atividade,
considerando  a  capacidade  humana  e  suas  limitações,
fundamentado  na  observação  das  condições  biomecânicas,
fisiológicas cinesiológicas funcionais; Elaborar relatório de análise
ergonômica,  estabelecer  nexo  causal  para  os  distúrbios
cinesiológicos funcionais e construir parecer técnico especializado
em ergonomia.

Fonoaudiólogo Superior na área Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais,
unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-
escolares. Examinar servidores públicos municipais  para fins de
controle do ingresso, licença e aposentadoria. Preencher e assinar
laudos de exames e verificação; Fazer diagnósticos em diversas
patologias  fonoaudiológicas  (dislalia,  dislexia,  disortografia,
disfonia, problemas psicomotores, atraso de linguagem, disartria e
afasia)  e  recomendar  a  terapêutica  indicada  para  cada  caso;
Prescrever  exames  laboratoriais.  Atender  a  população  de  um
modo  geral,  diagnosticando  enfermidades,  medicando-os  ou
encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados.
Atender  emergências  e  prestar  socorros;  Elaborar  relatórios;
Elaborar e emitir laudos médicos; Anotar em ficha apropriada os
resultados  obtidos;  Ministrar  cursos  de  primeiros  socorros;
Supervisionar  em  atividades  de  planejamento  ou  execução,
referente à sua área de atuação; Preparar relatórios das atividades
relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com as
previstas no cargo

Médico Clínico 
Geral

Superior na área Clínica geral,  incluindo execução de consultas clínicas,  exames
físicos,  procedimentos  ambulatoriais,  diagnóstico,  tratamento,
prognóstico e acompanhamento de patologias; Prestar assistência
integral,  contínua  e  sistemática,  com  resolutividade  e  boa
qualidade em relação às necessidades individuais ou coletivas de
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saúde da população em geral,  no atendimento em unidades de
saúde e/ou serviços de saúde do município;  e demais  serviços
afins e/ou compatíveis com a área de atuação.

Médico Psiquiatra Superior na área Estudar,  pesquisar  e  avaliar  o  desenvolvimento emocional  e  os
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições,
com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
diagnosticar  e  avaliar  distúrbios  emocionais  e  mentais  e  de
adaptação  social,  elucidando  conflitos  e  questões  e
acompanhando  o(s)  pacientes(s)  durante  o  processo  de
tratamento  ou  cura;  investigar  os  fatores  inconscientes  do
comportamento  individual  e  grupal,  tornando-os  conscientes
desenvolver  pesquisas  experimentais,  teóricas  e  clínicas  e
coordenar equipes e atividades de áreas e afins.

Médico PSF Superior na área Realizar  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,
prevenção  de  agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e
manutenção  da  saúde)  aos  indivíduos  e  famílias  em todas  as
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos
, quando indicado ou necessário,  no domicílio e/ou nos demais
espaços  comunitários  (escolas,  associações  etc);  realizar
atividades  de  demanda  espontânea  e  programada  em
ORGANIZAÇÃO  E  EXECUÇÃO  clínica  médica,  pediatria,
ginecológica-obstetrícia,  cirurgias  ambulatoriais,  pequenas
urgências  clínico-cirúrgicas  e  procedimentos  para  fins  de
diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços
de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e
contra  referência  locais,  mantendo  sua  responsabilidade  pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela
referência;  indicar  a  necessidade  de  internação  hospitalar  ou
domiciliar,  mantendo a responsabilização pelo acompanhamento
do usuário

Nutricionista Superior na área Executar  atividades de nível  superior,  de grande complexidade,
envolvendo  os  serviços  de  nutrição  alimentar,  em  níveis  de
prevenção  e  tratamento,  e  executar  atividades  próprias  de
psicóloga  em  escolas  municipais  e  unidades  de  saúde  do
Município;   Programar  serviços  e  programas  de  nutrição  nos
campos  hospitalares,  educacional,  de  saúde  pública  e  outros
similares,  organizar  os  cardápios  e  elaborar  dietas,  controlar  a
estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos
a  fim  de  contribuir  para  a  melhoria  protética,  racionalidade  e
economicidade  dos  regimes  alimentares,  planejar  e  ministrar
cursos  de  educação  alimentar,  prestar  orientação  dietética  por
ocasião  de  alta  hospitalar,  responsabilizar-se  por  equipes
auxiliares  necessárias  a  execução  das  atividades  próprias  do
cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão de Nutricionista.

Odontólogo PSF Superior na área  Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico,
realizando, entre outras atividades,  radiografias e ajuste ocluso,
aplicação  de  anestesia,  extração  de  dentes,  tratamento  de
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doenças  gengivais  e  canais,  cirurgias  bucomaxilofaciais,
implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção
de prótese oral  e  extra  oral;  diagnosticar  e  avaliar  pacientes  e
planejar tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas.

Psicólogo Superior na área  Proceder  ao  estudo  e  avaliação  dos  mecanismos  de
comportamento  humano,  elaborando  e  aplicando  técnicas
psicológicas, como testes para a determinação de características
afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de
verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento
no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; Proceder
à formulação  de hipóteses  e  à  sua comprovação  experimental,
observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e
de outra natureza, para obter elementos relevantes ao estudo dos
processos  de  crescimento,  inteligência,  aprendizagem,
personalidade  e  outros  aspectos  do  comportamento  humano  e
animal; Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e
de outra  espécie  que atuam sobre  o  indivíduo,  entrevistando o
paciente,  consultando  a  sua  ficha  de  atendimento,  aplicando
testes,  elaborando  psicodiagnóstico  e  outros  métodos  de
verificação,  para  orientar-se  no  diagnóstico  e  tratamento
psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidades;
promove  a  correção  de  distúrbios  psíquicos,  estudando
características individuais  e aplicando técnicas adequadas, para
restabelecer  os  padrões  normais  de  comportamento  e
relacionamento humano; Elaborar e aplicar testes, utilizando seu
conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar
o nível de inteligência, faculdades aptidões, traços

Pedagogo Superior na área Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino,  atuando  na educação  infantil  e  no  ensino  fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.

Veterinário do 
Sistema Municipal 
de Inspeção

Superior na área  Responsabilizar-se  pela  implementação  da  fiscalização  no
comercio  de produtos de origem animal;  Controle de zoonoses,
participar  da  fiscalização  sanitária;  Evitar  a  proliferação  de
doenças infectocontagiosas ocasionadas pelo aumento de animais
vadios;  Promover campanhas de vacinação animal;  Trabalhar em
equipe multiprofissional e interdisciplinar;  Atender nos domicílios
sempre que houver necessidade;  Desenvolver e/ou participar de
projetos inter setoriais que concorram para promover a saúde dos
animais;   Emitir  diagnóstico,  prescrever  medicamentos
relacionados  a  patologias  específicas,  aplicando  recursos  de
medicina  preventiva  ou  terapêutica;   Prestar  atendimento  de
urgências  em clínicas  veterinárias,  dentro  da  atividade  e  afins;
Coletar  e  avaliar  dados  na  sua  área  de  atuação,  de  forma  a
desenvolver  indicadores  de  saúde  dos  animais;   Elaborar
programas  educativos  e  de  atendimento  médico-preventivo,
voltado  para  população  animal  em  geral;   Preencher
adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta
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de dados da unidade;  Participar do planejamento das atividades a
serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou
voluntários;   Realizar  solicitação  de  exames-diagnósticos
especializados  relacionados  à  sua  especialidade;   Analisar  e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  Manter
registros  dos  animais  atendidos,  examinando-os,  anotando  a
conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da
doença;   Assumir  responsabilidades  sobre  os  procedimentos
médicos que indica ou do qual participa;  Responsabilizar-se por
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo dono do animal;
Respeitar  a  ética  médica;   Planejar  e  organizar  qualificação,
capacitação  e  treinamento  dos  técnicos  e  demais  servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal;  Apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise;  Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível
de complexidade associados ao seu cargo;
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