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ANEXO I – CARGOS E VAGAS 
I – NÍVEL SUPERIOR 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 
CARGOS 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS PARA 
PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

01 Assistente Social 02 - 02 

02 Educador Físico 01 - 01 

03 Enfermeiro(a) - PSF 01 - 01 

04 Enfermeiro(a) Plantonista 01 - 01 

05 Farmacêutico 01 - 01 

06 Fisioterapeuta 01 - 01 

07 Fonoaudiólogo 01 - 01 

08 Médico - PSF 05 01 06 

09 Médico Pediatra 01 - 01 

10 Médico Plantonista 05 01 06 

11 Médico Psiquiatra 01 - 01 

12 Médico Ultrasonografista 01 - 01 

13 Nutricionista 01 - 01 

14 Odontólogo – PSF 02 - 02 

15 Odontólogo UMSSF 01 - 01 

16 Professor – Anos Iniciais 02 - 02 

17 Professor – Ciências 02 - 02 

18 Professor – Educação Especial 02 - 02 

19 Professor – Educação Física 02 - 02 

20 Professor – Educação Infantil/Creche 02 - 02 

21 Professor – Educação Infantil/Escola 02 - 02 

22 Professor – Geografia 02 - 02 

23 Professor – História 02 - 02 

24 Professor – Língua Portuguesa/Inglesa 02 - 02 

25 Professor – Matemática 02 - 02 

26 Psicólogo 02 - 02 

27 Psicopedagogo 01 - 01 

II – NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 
CARGOS 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS PARA 
PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

28 Agente Administrativo 04 01 05 

29 Agente de Endemias 02 - 02 

30 Auxiliar de Creche 02 - 02 

31 Auxiliar de Sala Especial 02 - 02 

32 Auxiliar de Saúde Bucal 02 - 02 

33 Guarda Municipal 02 01 03 

34 Técnico em Radiologia 01 - 01 

35 Técnico em Edificações 01 - 01 

36 Técnico em Enfermagem – PSF 02 - 02 

37 Técnico em Enfermagem - UMSSF 02 - 02 

38 Agente Comunitário de Saúde: 01 - 01 

Microárea: Logradouros (Ruas) 
014 Rua Joaquim Antonio de Fontes; Rua Monsenhor Elizeu Diniz; Rua Antonio Francisco de Melo; Rua 

Silvino da Silveira; Rua professora Vera Lúcia Ferraz; Rua Ananias Correia e Rua Antonio Inácio. 

III – NÍVEL FUNDAMENTAL II (8ª série concluída) 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 
CARGOS 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS PARA 
PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

39 Cozinheiro 02 - 02 

40 Merendeira 02 - 02 
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41 Motorista – Cat. CNH “C” 02 - 02 

42 Motorista – Cat. CNH “D” 02 - 02 

43 Vigia 02 - 02 

IV – NÍVEL FUNDAMENTAL I (4ª série concluída) 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 
CARGOS 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS PARA 
PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

44 Ajudante de Pedreiro 01 - 01 

45 Auxiliar de Serviços Gerais 02 01 03 

46 Operador de Máquinas 01 - 01 

47 Pedreiro 01 - 01 

ANEXO II – CARGOS, JORNADA DE TRABALHO; VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES. 

Cargos Carga Horária  Vencimentos Mensais R$ 

Assistente Social 20 horas semanais 1.478,40 

Dentista – PSF 40 horas semanais 2.500,00 

Dentista UMSSF 30 horas semanais 998,00 

Educador Físico 40 horas semanais 1.478,40 

Enfermeiro(a) Plantonista 40 horas semanais 2.250,00 

Enfermeiro(a) - PSF 40 horas semanais 2.500,00 

Farmacêutico 30 horas semanais 1.478,40 

Fisioterapeuta 30 horas semanais 1.478,40 

Fonoaudiólogo 30 horas semanais 1.478,40 

Médico Pediatra 20 horas semanais 5.000,00 

Médico Plantonista Regime de plantão 1.240,00 por plantão 

Médico - PSF 40 horas semanais 8.000,00 

Médico Psiquiatra 20 horas semanais 5.000,00 

Médico Ultrasonografista 20 horas semanais 5.000,00 

Nutricionista 30 horas semanais 1.478,40 

Professor – Anos Iniciais 187,5 horas aulas mensais 2.749,75 

Professor – Ciências 200 horas aulas mensais 2.933,07 

Professor – Educação Física 200 horas aulas mensais 2.933,07 

Professor – Geografia 200 horas aulas mensais 2.933,07 

Professor – História 200 horas aulas mensais 2.933,07 

Professor – Língua Portuguesa/Inglesa 200 horas aulas mensais 2.933,07 

Professor – Matemática 200 horas aulas mensais 2.933,07 

Professor – Educação Especial 187,5 horas aulas mensais 2.749,75 

Professor – Educação Infantil/Creche 187,5 horas aulas mensais 2.749,75 

Professor – Educação Infantil/Escola 187,5 horas aulas mensais 2.749,75 

Psicólogo 30 horas semanais 1.478,40 

Psicopedagogo 40 horas semanais 1.478,40 

Agente Administrativo 40 horas semanais 998,00 

Agente de Endemias 40 horas semanais 1.014,00 

Auxiliar de Creche 40 horas semanais 998,00 

Auxiliar de Sala Especial 40 horas semanais 998,00 

Auxiliar de Saúde Bucal 40 horas semanais 998,00 

Guarda Municipal 40 horas semanais 998,00 

Técnico em Raios X 30 horas semanais 998,00 

Técnico em Edificações 30 horas semanais 1.478,40 

Técnico em Enfermagem – PSF 40 horas semanais 1.000,00 

Técnico em Enfermagem - UMSSF 40 horas semanais 998,00 

Agente Comunitário de Saúde 40 horas semanais 1.014,00 

Ajudante de Pedreiro 40 horas semanais 998,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 40 horas semanais 998,00 

Cozinheiro 40 horas semanais 998,00 
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Merendeira 40 horas semanais 998,00 

Motorista – Cat. CNH “C” ou “D 40 horas semanais 1.404,00 

Operador de Máquinas 40 horas semanais 1.404,00 

Pedreiro 40 horas semanais 998,00 

Vigia 40 horas semanais 998,00 

 
EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES: 
 

CARGO ESCOLARIDADE ATRIBUIÇÕES 

AGENTE ADMINISTRATIVO  
Nível Médio Concluído 

Realizar atividades de apoio à administração da entidade onde está lotado, sob a 
orientação, supervisão e avaliação do chefe imediato. Alimentar o computador 
com dados específicos e listar as respostas fornecidas pelo mesmo. Realizar 
operação de computador. Atender pessoas, funcionários e membros do 
Município. Orientar sobre horários e atividades exercidas na Prefeitura 
Municipal. Manter a documentação organizada. Atender telefones. Enviar 
documentos e recebê-los fazendo seu encaminhamento ao órgão competente. 
Elaborar relatórios das atividades exercidas. Participar de reuniões. Realizar o 
controle de chamadas telefônicas recebidas e realizadas, segundo normas de 
procedimento previamente e determinadas.  Zelar pela conservação e 
manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição, comunicando 
qualquer falha detectada no sistema. Realizar o atendimento de PABX com 
ramais e troncos. realizar outras atribuições correlatas. Conferir documentação, 
organizar arquivo, realizar tarefas de digitação dos diversos setores da 
administração municipal, conforme solicitação de sua chefia imediata. Exercer 
as funções de procedimentos administrativos em geral, atendimento,  
notificação, citação, coleta de impostos, organização e controle de documentos 
fiscais, cadastro, crédito, cobrança  e fiscalização, lançamento e todas as 
atividades atinentes ao exercício das funções fazendárias municipais. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nível Fundamental I (4ª 
série concluída) 

Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó dos móveis, paredes, tetos, 
portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 
utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos, coletar lixos 
dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e 
persianas; varrer pátios; fechar portas, janelas e vias de acesso; executar todas 
as fases para a preparação de alimentos, café e bebidas, executar a limpeza das 
louças, servir os alimentos e bebidas, em horário pré- determinados, executar 
outras tarefas correlatas. 

GUARDA MUNICIPAL Nível Médio Concluído Preservar a segurança do patrimônio público municipal: garantir a segurança 
dos serviços prestados pelo Governo Municipal. Preservar a segurança e 
tranquilidade dos logradouros públicos, com apoio das policiais do Estado. 
Assegurar a tranquilidade pública dos eventos sociais, culturais e esportivos 
realizados na jurisdição municipal. Apoiar as atividades de trânsito com a 
participação da polícia militar. Executar os serviços de segurança nas feiras 
livres. Segurança nos logradouros públicos do Município. Exercer atividade 
correlatas determinadas pelo seu Chefe imediato e as demais atribuições 
previstas em lei e regulamento. 

MOTORISTA Nível Fundamental II (8ª 
série) Concluído + CNH 
“C” 

Dirigir veículos automotores leves de transporte de passageiros; zelar pela 
manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas condições de 
funcionamento, fazendo consertos de emergência e trocando pneus furados; 
solicitar ao órgão competente da Prefeitura os trabalhos de manutenção 
necessários ao bom funcionamento do veículo; providenciar o abastecimento do 
veículo sob  sua responsabilidade; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

VIGIA Nível Fundamental II (8ª 
série) Concluído 

Vigiar cuidadosamente todo o perímetro do equipamento sob sua 
responsabilidade; Permitir a entrada de pessoas nas dependências, somente 
após identificação; Estar atento para que as dependências do equipamento não 
sejam danificadas; Abrir e fechar o equipamento nos horários determinados 
pela direção, responsabilizando-se pelas chaves; acatar as orientações dos 
superiores e tratar com urbanidade e respeito os funcionários do equipamento 
e os usuários; desempenhar a função com zelo, presteza, competência, 
assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, discrição e honestidade. 

ASSISTENTE SOCIAL Superior em Assistência 
Social + registro no 
Conselho competente 

Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço 
Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; Elaborar e /ou participar de 
projetos de pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços 
especializados na área de desenvolvimento comunitário; Participar no 
desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de 
saúde a situação social do indivíduo e sua família; Fornecer dados sociais para a 



 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE 
Rua João Roque da Silva, 349 – Centro - CEP 56.895-000 - Telefax (087) 3846-8149 - Santa Cruz da Baixa Verde - PE 

CNPJ 35.445.485/0001-01 

13 
elucidação de diagnóstico médico e pericial; Encaminhar pacientes  a 
dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e recuperação dos  
mesmos  com vistas a solução adequada para o problema; Monitorar e avaliar os 
programas e serviços na área de assistência social, saúde e educação; Selecionar 
candidatos a amparo pelos serviços da assistência social, saúde e educação; 
Realizar levantamento socioeconômico com vistas ao planejamento 
habitacional, nas comunidades; Supervisionar e manter registro dos casos 
atendidos; Desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a 
recuperação da saúde da população, ocupando-se da aplicações sociais, 
culturais, econômicas, que influem diretamente na situação saúde, através da 
mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; Prover, 
adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, 
necessários para à realização de atividade na área do Serviço Social; Participar 
de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o 
desenvolvimento das ações de educação em saúde; Executar outras atividades 
inerentes ao exercício do cargo. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL Nível Médio + Curso de 
Auxiliar de Saúde Bucal 
+ registro no Conselho 
competente 

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.) necessário para o trabalho; Instrumentalizar o cirurgião dentista ou 
THD durante a realização de procedimentos clínicos(trabalho a quatro mão); 
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; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos; organizar a agenda clínica; executar outras tarefas pertinentes 
por determinação; Alimentar o sistema de informação Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC) e outros sistemas de coleta de dados da Atenção Básica. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

Nível Médio + curso de 
formação inicial e 
continuada (segunda 
etapa do concurso) e 
comprovação de que 
reside na microárea que 
irá atuar desde a data 
de publicação deste 
Edital. 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF 
que atende a comunidade. Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as 
famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e 
famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as 
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até 
agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 
Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias 
da Atenção Básicas; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento 
mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem 
informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das 
família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças, realizada em domicílios ou junto a 
coletividade, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS; Promover 
a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Informar para a ESF a 
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencial idades e limites; 
Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento 
das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa 
similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 
implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o 
planejamento da equipe. Participar das ações de vigilância em saúde, 
principalmente em momentos de epidemias e endemias. Participar das ações de 
organizações integradas à equipe de saúde. Alimentar o sistema de informação 
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e outros sistemas de coleta de dados da 
Atenção Básica. 

AGENTE DE ENDEMIAS Nível Médio + curso de 
formação inicial e 
continuada (segunda 
etapa do concurso). 

A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 
comunidade de sua atuação; a execução de atividades de educação para a saúde 
individual e coletiva; o estímulo à participação da comunidade nas políticas 
públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; a realização de 
visitas domiciliares mensal para monitoramento de situações de risco à família; a 
participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras 
políticas públicas que promovam a qualidade de vida; a fiscalização em 
residências, terrenos baldios, indústrias, ferro-velho, reciclagens, borracharias e 
todos os tipos de estabelecimentos comerciais com intuito de levantamento de 
índice amostrai e de tratamento de focos do mosquito Aedes aegypti e/ou 
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outros vetores; a realização de trabalhos de conscientização populacional no ato 
das fiscalizações; a participação de eventos vinculados à saúde pública; o 
combate e prevenção de endemias mediante a notificação de focos endêmicos; 
a realização de vistorias e detecção de locais suspeitos, com a eliminação de 
focos; o acompanhamento, por meio de visita domiciliar, a todas as famílias, 
pontos estratégicos e áreas de risco sob sua responsabilidade, de acordo com as 
necessidades definidas pela equipe; a execução de outras tarefas correlatas, 
determinadas pelo superior imediato, quando necessário; Executar atividades 
normatizadas e preconizadas no PNCD - Programa Nacional de Controle de 
Dengue. 

COZINHEIRO Nível fundamental II (8ª 
série) concluída. 

Executar todas as fases para a preparação das refeições; executar a limpeza das 
louças, equipamentos e instalações; servir as refeições; em horário pré-
determinado; Auxiliar a servir lanches e refeições; Auxiliar na higienização de 
louças, utensílios e da cozinha em geral; Zelar pela conservação dos alimentos 
estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e 
perdas executar outras atividades correlatas. 

EDUCADOR FÍSICO Bacharelado em 
educação Física + 
registro no conselho 
competente. 

Identificar, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, 
desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, 
expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, 
relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do 
cotidiano e outras práticas corporais, tendo como propósito prestar serviços que 
favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a 
capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e 
condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do 
bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do 
movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da 
compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da 
autonomia, da autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da 
cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os 
preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no 
atendimento individual e coletivo. Como também saber identificar, em conjunto 
com as coordenações dos programas e com a comunidade, as atividades, as 
ações e as práticas a serem adotadas ao público prioritário a cada uma das 
ações. Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas e , 
quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os 
critérios previamente estabelecidos. Acolher os usuários e humanizar a atenção. 
Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se 
integrem a outras políticas sociais como: educação, cultura, trabalho, Saúde, 
entre outras. Promovendo uma gestão integrada com a participação dos 
usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os Conselhos 
Locais e/ou Municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social entre outros. Saber 
elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das 
atividades por meio de cartazes, jornais, informativos, e outros veículos de 
informação. Elaborar e divulgar material educativo e informativo. Elaborar 
projetos Esportivos e Sociais individuais e/ou coletivos, por meio de discussões 
periódicas que permitam a apropriação coletiva pelos diversos programas, de 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 
transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. Realizar 
outras atividades afins. 

ENFERMEIRO PLANTONISTA Curso superior em 
Enfermagem + registro 
no conselho 
competente. 

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e 
ações de enfermagem em unidades de saúde do Município; prestar assistência 
de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, 
fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, ministrando 
medicamentos conforme rotina, registrando o atendimento em documento 
próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando necessário; 
participar da elaboração e da execução de programa de saúde pública e da 
equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; Promover a 
integração entre a unidade de saúde, a comunidade e outros serviços locais, 
visando a promoção da saúde; Fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; 
responder pela observância de prescrições médicas relativas a doentes; 
ministrar medicamentos e velar pelo bem-estar e segurança dos doentes; 
supervisionar a esterilização do material; atender casos urgentes, no hospital, na 
via pública ou a domicilio; auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; 
supervisionar os serviços de higienização dos doentes, bem como das 
instalações; promover o abastecimento do material de enfermagem; orientar 
serviços de isolamento de doentes; ajudar o motorista a transportar os doentes 
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na maca; acompanhar pacientes aos serviços de maior complexidade; 
supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os seguimentos, 
para manter a adequada assistência aos pacientes, com eficiência, qualidade e 
segurança; executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, 
valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau 
possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; supervisionar 
atividades realizadas por profissionais, auxiliares e técnicos de Enfermagem; 
promover ações de educação continuada para a equipe de Enfermagem, sob sua 
supervisão; realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o 
aprimoramento da equipe de trabalho; preencher as fichas das doenças de 
notificação compulsória, e encaminhá-las à Vigilância Epidemiológica; operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e 
necessário ao exercício de suas atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade; executar outras atividades correlatas ao cargo, 
autorizadas pelo Conselho Regional de Enfermagem e/ou determinadas pelo 
superior imediato; 

ENFERMEIRO DE PSF Curso superior em 
Enfermagem + registro 
no conselho 
competente. 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos 
indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases 
do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e 
prescrever medicações; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e realizar atividades de 
educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e 
participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, 
Auxiliar de Consultório Dentário (ACD); Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; Alimentar o 
sistema de informação Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e outros sistemas 
de coleta de dados da Atenção Básica. 

FARMACEUTICO Curso superior em 
Farmácia + registro no 
conselho competente. 

Aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter registro 
permanente do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e 
materiais necessários a farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas 
e abastecimentos entregues à farmácia; ter custódia de drogas tóxicas e 
narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e 
aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras, dentro de 
sua competência; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 
farmacêuticos; alimentar sistemas relacionados a função; executar tarefas afins. 

FISIOTERAPEUTA Curso superior em 
Fisioterapia + registro 
no conselho 
competente. 

Executar atividades técnicas especificas de fisioterapia no tratamento de 
entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias 
e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as 
prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada 
paciente em função de seu quadro clínico; supervisionar e avaliar atividades do 
pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas para 
possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de 
aparelhos simples; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da 
capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional, educativa 
ou recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a 
readaptação física ou mental ou incapacitados; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; alimentar 
sistemas relacionados a função; executar tarefas afins inclusive as editadas no 
regulamento da profissão. 

MÉDICO PLANTONISTA Curso superior em 
Medicina + registro no 
conselho competente. 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis 
de Pronto Atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos em 
demanda espontânea, cuja origem á variada e incerta, responsabilizando-se 
integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os 
pacientes de urgência e emergência.  Realizar consultas, exames clínicos, 
solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir 
diagnósticos, emitir atestado médico quando houver necessidade, prescrever 
tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou 
curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do usuário; Fazer uso, 
quando necessário, de todos os recursos e equipamentos disponíveis na 
Unidade de saúde, para ressuscitação de pacientes com parada 
cardio/respiratória; Realizar todos os procedimentos inerentes a profissão de 
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médico, dentre eles: Estabilização de pacientes, suturas, curativos, gesso e 
outros; Encaminhar pacientes de risco ao serviços de maior complexidade para 
tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado), contactar com o hospital 
ou com a Central de Leitos do SUS, garantindo a continuidade da atenção 
médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de 
urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal, 
regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, 
realizar atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro 
médico; Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua 
profissão, intensivista e de assistência pré-hospitalar. Garantir a continuidade da 
atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas 
dependências da entidade até que outro profissional médico assuma o caso; 
Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à 
atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas 
de atendimentos e prontuários assim como, outros determinados pela 
Secretaria Municipal de Saúde; Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 
equipamentos e locais de trabalho; Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. 

MÉDICO PSF Curso superior em 
Medicina + registro no 
conselho competente. 

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 na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades de 
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-
obstetrícia, 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; V - 
Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das 
atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e  
Alimentar o sistema de informação Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e 
outros sistemas de coleta de dados da Atenção Básica. 

MÉDICO PEDIATRA Curso superior em 
Medicina com 
especialização em 
Pediatria + registro no 
conselho competente. 

Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos 
de idade solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e 
orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em 
documentos próprios. Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de 
diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e mortalidade, 
verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade infantil, para o 
estabelecimento de prioridades nas atividades. Coordenar as atividades médico-
pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do 
estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração 
e/ou adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização e 
melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Prestar atendimento a 
crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre 
epidemiologia e programa vacinal. Desempenhar outras atividades correlatas. 

MÉDICO PSIQUIATRA Curso superior em 
Medicina com 
especialização em 
Psiquiatria + registro no 
conselho competente. 

Realizar atenção à saúde do usuário, apresentando-se, buscando o diagnóstico e 
orientando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados; realizar 
consultas e procedimentos médicos psiquiátricos nos pacientes com patologias 
mentais e/ou dependentes químicos; efetuar atendimento integral, bem como 
de urgência/emergência; planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de 
assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas 
específicas individuais e/ou grupais, nos níveis preventivo, curativo, de 
reabilitação e reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela 
e conforme o grau de complexidade do equipamento em que se inserem ou no 
domicílio; prestar assistência às vítimas de violência doméstica e sexual e suas 
famílias; emitir atestados e pareceres sobre as condições de saúde mental dos 
pacientes sob seus cuidados; atender nos domicílios, sempre que houver 
necessidade; realizar atividades de matriciamento. Estabelecer plano 
diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com a equipe local, 
sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de 
protocolos institucionalmente reconhecidos; solicitar e articular interconsultas e 
recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contra 
referência, visando à diminuição dos agravos à saúde dos usuários; realizar 
atividades de orientação, planejamento e supervisão de residentes; responder 
tecnicamente pela sua área específica de atuação; emitir atestados de óbito 
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para pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e 
documentos de produção dentro da sistemática do SUS, além de atestados, 
relatórios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive CAT, 
atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; participar dos processos de 
vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de controle e 
notificação de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fichas 
próprias para este fim; desenvolver ações de vigilância de baixa, média e alta 
complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador; obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender 
Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de 
trabalho, de biossegurança e da ética profissional. Executar atividades correlatas 
e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profissional. 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA Curso superior em 
Medicina com 
especialização em 
Ultrassonografia + 
registro no conselho 
competente. 

Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo 
a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, peq. 
partes etc.) empregando técnicas específicas da medicina preventiva e 
terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da 
saúde. 

NUTRICIONISTA Curso superior em 
Nutrição + registro no 
conselho competente. 

Planejar serviços ou programas de nutrição de saúde pública, educação e de 
outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, 
preparação, conservação e distribuição de alimentos a fim de contribuir para a 
melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; 
planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética 
por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

ODONTÓLOGO PSF Curso superior em 
Odontologia + registro 
no conselho 
competente. 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção 
de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a 
grupos específicos, atividades em grupo na UBS, e quando indicado ou 
necessário, no domicílio e nos demais espações comunitários (escolas, 
associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com 
resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clinicas e 
terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão; Realizar diagnostico com a finalidade de obter perfil 
epidemiológico para planejamento e a programação em saúde bucal no 
território; realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, 
incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e 
acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); 
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes a saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar 
saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; Realizar supervisão do 
técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar 
e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os demais 
membros da equipe; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de 
cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território junto 
aos demais membros da equipe; Alimentar o sistema de informação Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC) e outros sistemas de coleta de dados da Atenção 
Básica; Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de 
atuação.  

ODONTÓLOGO UMSSF Curso superior em 
Odontologia + registro 
no conselho 
competente. 

Executar trabalhos de cirurgia buço-facial e examinar a boca e os dentes de 
alunos e pacientes em estabelecimentos do Município; fazer diagnóstico dos 
casos individuais, determinando o respectivo tratamento; executar as operações 
de prótese em geral e de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes e raízes; 
compor dentaduras, com inclusão de dentes artificiais; preparar, ajustar e fixar 
dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; tratar de condições 
patológicas da boca e da face; fazer esquema das condições da boca e dos 
dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços executados; 
proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria; difundir os preceitos de 
saúde pública odontológica, através de aulas, palestras, escritas, etc.; executar 
tarefas afins. 

PSICÓLOGO Curso superior em Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das 
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Psicologia + registro no 
conselho competente. 

condições pessoais do Servidor Público Municipal; proceder a análise dos cargos 
e funções sob o ponto de vista psicológico, estabelecendo os requisitos 
necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, 
comportamento, moral, motivação, tipos de lideranças; averiguar causas de 
baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; fazer 
psicoterapias breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento 
clínico, para tratamento dos casos; fazer exames de seleção em crianças, para 
fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação com 
bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e 
personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, 
com problemas de deficiência mental e sensorial ou portadora de desajustes 
familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais, 
formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, 
médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão 
em seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o 
material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar 
relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final após o debate 
e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, 
escolares, sociais e profissionais do individuo; manter atualizado o prontuário de 
cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos 
processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; alimentar sistemas relacionados a 
função; executar tarefas afins. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
UMSSF 

Curso técnico em 
enfermagem + registro 
no conselho 
competente. 

Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência; 
prestar assistência de enfermagem a todos os pacientes admitidos na Unidade 
Hospitalar conforme protocolo do serviço; participar de ações de promoção, 
prevenção, proteção e reabilitação da saúde individuais e coletivas; prestar 
assistência ao paciente no pré, trans e pós operatório; realizar acolhimento dos 
usuários; executar, o atendimento a pacientes; executar serviços técnicos de 
enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar 
atividades de desinfecção e esterilização; executar tratamentos especificamente 
prescritos, ou de rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e 
zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e organização do material e 
equipamentos; administrar medicamentos, sob supervisão do enfermeiro; 
acompanhar os usuários em atividades terapêuticas e sociais; realizar ações que 
envolvam familiares; realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e 
famílias, conforme planejamento da equipe de saúde; participar de reuniões 
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar; prestar outros serviços correlatos 
com a função ou definidos em regulamento; trabalhar em conformidade às boas 
práticas, normas e procedimentos de biossegurança; cumprir com sua escala de 
plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; 
Acompanhar pacientes em serviços de maior complexidade; executar tarefas 
afins. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF Curso técnico em 
enfermagem + registro 
no conselho 
competente. 

Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão nas UBS, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar 
ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da 
equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; e contribuir, participar e realizar atividades de educação 
permanente. assistir ao enfermeiro na área geográfica de abrangência da Rede 
Ambulatorial orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem, como na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em 
estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e no controle sistemático 
da infecção ambulatorial, na prevenção e controle sistemático de danos físicos 
que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
participação nos programas e atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco; participação nos programas de higiene; fazer curativos diversos, 
desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; aplicar 
injeções intramusculares e intravenosas entre outras, segundo prescrição 
médica; executar tarefas referentes à conservação, validade e aplicação de 
vacinas segundo orientação superior; ministrar medicamentos e tratamentos 
aos pacientes, observando os horários e doses prescritas pelo médico 
responsável; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e 
instrumentos médicos, a fim de solicitar reposição, quando necessário; fazer 
visitas domiciliares, segundo programação estabelecida, para atender a 
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pacientes e coletar dados de interesse à saúde; manter o local de trabalho limpo 
e organizado; realizar os registros de todos os procedimentos tanto em nível de 
prontuário quanto à digitação dos mesmos nos sistemas de informação; 
Alimentar o sistema de informação Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e 
outros sistemas de coleta de dados da Atenção Básica; Executar tarefas afins; 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA Curso técnico em 
Radiologia + registro no 
conselho competente. 

Operar aparelhos de raios-X, acionando seus comandos e observando as 
instruções de funcionamento para provocar a descarga de radiatividade correta 
sobre a área a ser radiografada; preparar pacientes, observando a correta 
posição do corpo no aparelho, utilizando técnicas especifica a cada tipo de 
exame, medindo distancia para focalização visando obter chapas nítidas; revelar, 
chapas e filmes radiológicos em câmara escura, submetendo-os ao processo 
apropriado de revelação, fixação e secagem, encaminhando ao medico para 
leitura; controlar radiografias realizadas, registrando numero, discriminação do 
tipo e requisitante; zelar pela conservação e manutenção do aparelho de raios-X 
e seus componentes, solicitando material; radiográfico identificando e 
comunicando problemas a supervisão; desempenhar outras atividades 
correlatas. 

MERENDEIRA Nível fundamental II (8ª 
série) concluída. 

Executar todas as fases para a preparação de alimentos, café e bebidas; executar 
a limpeza das louças, equipamentos e instalações; servir os alimentos e bebidas; 
em horário pré-determinado, executar outras atividades correlatas. Fazer o 
serviço de faxina em geral.limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 
utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos, coletar lixos 
dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados.  

AJUDANTE DE PEDREIRO Nível fundamental I (4ª 
série) concluída. 

Escavar valas; Proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e transportá-
la, bem como outros materiais, até o local a ser usado; Acatar sempre as ordens 
do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar sempre as ordens do oficial a que 
estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de construção, reformas e 
acabamentos; Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério do 
seu superior imediato; 

PEDREIRO Nível fundamental I (4ª 
série) concluída. 

Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e preparar 
alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação 
de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de 
cimento; construir formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, 
azulejos e ladrilhos; armar andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários, 
tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, 
cimento e outros materiais de construção; cortar pedras; armar formas para a 
fabricação de tubos, postes, pedestais, lajes, cordões, etc; remover materiais de 
construção; responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamento e 
organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

OPERADOR DE MAQUINAS Nível fundamental I (4ª 
série) concluída. 

Operar veículos motorizados, especiais, tais como:máquinas de limpeza de rede 
de esgoto, motoniveladora, retroescavadeira, pá-carregadeira, trator esteira, 
tratores agrícolas, e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, 
transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no 
conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; 
cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom 
funcionamento; providenciar e/ou efetuar o abastecimento de combustível, 
água e lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; ajustar as correias 
transportadoras da pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins 

TECNICO EM EDIFICAÇÕES Curso técnico em 
Edificações + registro no 
conselho competente. 

Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais 
e solo. Interpretar projetos e especificações técnicas. Executar esboços e 
desenhos técnicos, sob supervisão. Elaborar planilha de quantidade e de custos 
para orçamento de obra ou reforma. Analisar e adequar custos. Fazer 
composição de custos diretos e indiretos. Organizar arquivo técnico. Inspecionar 
a qualidade dos materiais e serviços. Identificar problemas e sugerir soluções 
alternativas. Inspecionar e tomar providências quanto à conservação, 
necessidade de reparo, guarda dos equipamentos e materiais disponíveis na 
obra. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Auxiliar nas 
atividades de planejamento, execução, fiscalização e medição da obra. Executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática específicos. Verificar e orientar o cumprimento da 
regulamentação urbanística concernente edificações particulares. Verificar 
imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das 
instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e 
janelas, a fim de opinar nos processos e concessão de “habite-se”. Verificar o 
licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não 
estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo 
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com o autorizado. Acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas 
inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição. Intimar, autuar, estabelecer 
prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação urbanística. 
Realizar sindicâncias especiais para instruções de processos ou apuração de 
denúncia e reclamações. Emitir relatórios periódicos sobre atividades e manter a 
chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas. 
orientar e treinar servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da 
classe. 

FONOAUDIÓLOGO Curso Superior em 
Fonoaudiologia + 
registro no conselho 
competente.  

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 
técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de 
dicção, impostação da voz e outros, com a finalidade de possibilitar o 
aperfeiçoamento e ou reabilitação da fala; Avaliar as deficiências do paciente, 
realizando exames fonéticos da linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas. Efetuar o encaminhamento de pacientes a especialistas, para a 
eliminação ou amenização dos problemas constatados, orientando-o, 
fornecendo indicações e relatório complementar do diagnóstico. Participar de 
equipes multiprofissionais para a identificação de distúrbios de linguagem em 
suas formas de expressão e audição. Elaborar programas e técnicas para a 
aplicação em alunos da rede municipal de ensino, visando a melhoria de postura 
da voz. Elaborar relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação, 
executar outras atribuições afins. 

PROFESSOR I EDUCAÇÃO 
INFANTIL (CRECHE /ESCOLA E 
ANOS INICIAIS) 

 

Curso Superior em 
Pedagogia ou Normal 
Superior. 

Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das 
disciplinas ou ano/série sob sua responsabilidade. Participar da elaboração e/ou 
realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a 
proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino. Participar da 
elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância 
com PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola e com a proposta curricular 
adotada pela rede municipal de ensino. Elaborar planos de recuperação de 
estudos/conteúdos a serem trabalhados com os alunos. Informar a equipe 
pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de 
aula. Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os 
objetivos do processo ensino aprendizagem. Participar de reuniões e eventos da 
unidade escolar. Propor, executar e avaliar alternativas que visam melhorias do 
processo educativo. Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando 
avanço do aluno no processo ensino aprendizagem, de forma que ele se 
aproprie dos conteúdos do ano/série em que se encontra. Buscar o 
aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em 
grupos de estudos, cursos e eventos educacionais. Se for dentro da jornada de 
trabalho, deve haver concordância com direção da escola e com a secretaria de 
educação. Proceder todos os regimentos das atividades pedagógicas, tais como: 
registro de frequência de alunos, registros de conteúdos desenvolvidos, 
planejamento escolar e relatório de atividades desenvolvidas em sala de aula. 
Promover a integração entre a escola, família e comunidade, colaborando para 
o melhor atendimento do educando. Manter os pais informados do rendimento 
escolar dos filhos. Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-
se com a administração e coordenação pedagógica da escola quanto às 
obrigações do cargo e as normas do regimento interno da unidade. 

PROFESSOR II (LINGUA 
PORTUGUESA / INGLESA; 
MATEMÁTICA; CIENCIAS; 
HISTÓRIA ; GEOGRAFIA) 

Licenciatura plena em 
suas áreas de atuação. 

Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das 
disciplinas ou ano/série sob sua responsabilidade. Participar da elaboração e/ou 
realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a 
proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino. Participar da 
elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância 
com PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola e com a proposta curricular 
adotada pela rede municipal de ensino. Elaborar planos de recuperação de 
estudos/conteúdos a serem trabalhados com os alunos. Informar a equipe 
pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de 
aula. Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os 
objetivos do processo ensino aprendizagem. Participar de reuniões e eventos da 
unidade escolar. Propor, executar e avaliar alternativas que visam melhorias do 
processo educativo. Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando 
avanço do aluno no processo ensino aprendizagem, de forma que ele se 
aproprie dos conteúdos do ano/série em que se encontra. Buscar o 
aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em 
grupos de estudos, cursos e eventos educacionais. Se for dentro da jornada de 
trabalho, deve haver concordância com direção da escola e com a secretaria de 
educação. Proceder todos os regimentos das atividades pedagógicas, tais como: 
registro de frequência de alunos, registros de conteúdos desenvolvidos, 
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planejamento escolar e relatório de atividades desenvolvidas em sala de aula. 
Promover a integração entre a escola, família e comunidade, colaborando para 
o melhor atendimento do educando. Manter os pais informados do rendimento 
escolar dos filhos. Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-
se com a administração e coordenação pedagógica da escola quanto às 
obrigações do cargo e as normas do regimento interno da unidade. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura em 
educação Física + 
registro no conselho 
competente. 

Executar atividades profissionais de ensino, correspondentes à função de 
professor de educação física; Ministrar aulas, provas, cursos e palestras aos 
alunos; Participar da elaboração e execução de projetos na área de educação; 
Executar programas e ações educativas na rede municipal e para população em 
geral; Executar outras atividades próprias da função de educação física. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Curso Superior em 
Pedagogia ou Normal 
Superior. 

Atuar na docência no respectivo campo de atuação. Participar da elaboração da 
proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta da pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, 
contemplando a identificação das habilidades e necessidades educacionais 
específicas dos alunos, a definição e a organização das estratégias, serviços e 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, o tipo de atendimento conforme as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e o cronograma do 
atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos; 
Implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e 
demais ambientes da escola; Produzir materiais didáticos e pedagógicos 
acessíveis, considerando as necessidades educacionais específicas dos alunos e 
os desafios que este vivencia no ensino comum, a partir dos objetivos e 
atividades propostas no currículo; Estabelecer articulação com os professores da 
sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços e recursos e o 
desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos 
nas atividades escolares; Orientar os professores e as famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas 
habilidades, promovendo sua autonomia e participação; Desenvolver atividades 
do AEE, de acordo com as necessidades educacionais específicas dos alunos, tais 
como: ensino da Língua Brasileira de sinais – LIBRAS, ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua para alunos com deficiência auditiva ou 
surdez, ensino da informática acessível, ensino do sistema Braile, ensino do uso 
do soroban, ensino das técnicas para a orientação e mobilidade, ensino da 
comunicação Aumentativa Assistida – TA, atividades de vida autônoma e social, 
atividades de enriquecimento curricular para as altas habilidades/superdotação 
e atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores. Promover 
o atendimento educacional com qualidade. 

AUXILIAR DE CRECHE Nível Médio concluído Executa serviços gerais nas salas de alunos da creche, colaborando com 
aprendizado destes. Descrição Detalhada: Fiscaliza todo o processo diário de 
limpeza e conservação nas dependências da creche. Auxilia na execução de 
trabalhos com os alunos da creche. Auxilia os profissionais de ensino a cuidar e 
auxilia o aluno nas atividades da creche de acordo com sua capacidade física e 
mental. Cuida de um determinado grupo de crianças da creche, conforme 
designado por superior imediato. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Especificações Escolaridade: Ensino 
Fundamental. Iniciativa/Complexidade: executa tarefa rotineira de natureza 
média; recebe instruções e supervisão constante do superior imediato. 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: eventualmente, lida com documentos 
de caráter sigiloso. Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos e 
materiais que utiliza. 

AUXILIAR DE SALA ESPECIAL  Nível Médio concluído Acompanhar os alunos com deficiências que não tenham autonomia para 
alimentar-se, fazer a própria higiene e locomover-se, bem como desempenhar 
atividades próprias do ambiente escolar. 
Descrição Detalhada: Recepção e acolhimento no acesso, permanência e saída 
do aluno do ambiente escolar; Auxiliar o aluno na participação de atividades 
externas; Desenvolver hábitos de higiene junto ao aluno ficando de prontidão 
para executar, quando solicitado, as funções de acompanhá-lo para o uso do 
sanitário e sua higiene íntima, troca de vestuário e/ou fraldas, alimentação, 
higiene bucal; Realizar outras atividades correlatas com a função, inclusive 
promovidas por Leis posteriores. Especificações Escolaridade: Ensino 
Fundamental. Iniciativa/Complexidade: executa tarefa rotineira de natureza 
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média; recebe instruções e supervisão constante do superior imediato. 

PSICOPEDAGOGO  Curso superior em 
Pedagogia com 
especialização em 
psicopedagogia. 

Atuar preventivamente de forma a garantir que a escola seja um espaço de 
aprendizagem para todos; Avaliar as relações vinculares relativas a: professor/aluno; 
aluno/aluno/; família/escola, fomentando as interações interpessoais para intervir 
nos processos do ensinar e aprender; Enfatizar a importância de que o planejamento 
deve contemplar conceitos e conteúdos estruturantes, com significado relevante e 
que levem a uma aprendizagem significativa, elaborando as bases para um trabalho 
de orientação do aluno na construção de seu projeto de vida, com clareza de 
raciocínio e equilíbrio;  Identificar o modelo de aprendizagem do professor e do aluno 
e intervir, caso necessário, para torná-lo mais eficaz; Assessorar os docentes nos 
casos de dificuldades de aprendizagem; Encaminhar, quando necessário, os casos de 
dificuldades de aprendizagem para atendimento com especialistas em centros 
especializados; Mediar à relação entre profissionais especializados e escola nos 
processos terapêuticos; Participar de reuniões da escola com as famílias dos alunos 
colaborando na discussão de temos importantes para a melhoria do crescimento de 
todos que estão ligados àquela instituição; Atender, se necessário, funcionários da 
escola que possam necessitar de uma orientação quanto ao desempenho de suas 
funções no trato com os alunos. Participar de equipe multiprofissional em diagnóstico 
e intervenção das dificuldades dos estudantes encaminhados; Realizar diagnóstico e 
intervenção das dificuldades de aprendizagem dos estudantes encaminhados pelas 
escolas e creches; Realizar, em parceria com a coordenação e direção, encontros com 
pais e professores para discutirem e planejarem mecanismos de intervenção que 
favoreçam o processo de aprendizagem da comunidade envolvida; Acompanhar a 
indicação e o processo de inclusão do aluno com atendimento psicopedagógico em 
salas multifuncionais;  Promover reuniões de estudo com professores e 
coordenadores que atuam nas salas de AEE;  Criar meios para o diálogo entre a 
comunidade, família, corpo docente, discente e administrativo, para debaterem as 
questões ligadas ao saber, aos conflitos e à tomada de decisões importantes para a 
fluidez do processo de aprendizagem e a qualidade profissional e relacional dos seus 
membros; Interpretar as leis que regem a relação ensino-aprendizagem, entendendo 
que a escola promove a inserção do sujeito no mundo do conhecimento, podendo 
ampliar sua atuação através de projetos sociais; Criar ações preventivas para 
promover a aprendizagem de qualquer modalidade, com o olhar multidisciplinar 
dirigido ao sujeito que aprende e ao que ensina. 


