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MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ. 

ANEXO II. 
INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019. 

 
ATRIBUIÇÕES. 

CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO: 

 

01- PROFESSOR 20 HORAS. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES  

1. Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma 
integrada, proporcionando aos alunos condições de exercerem a cidadania; 2. Exerce atividades 
técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 3. Planeja, coordena, avalia 
e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com 
os programas a serem operacionalizados; 4. Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua 
cidadania, proporcionando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão 
perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social; 5. 
Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de Propostas Administrativo-Pedagógicas, 
possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.  
FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA: 
1. Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
2. Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; 3. Informar aos pais e 
responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
Proposta Pedagógica; 4. Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 5. Participar 
de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; 6. Participar do planejamento geral da escola; 7. 
Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; 8. Participar da escolha do livro didático; 9. 
Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e 
outros eventos da área educacional e correlatos; 10. Acompanhar e orientar estagiários; 11. Zelar pela 
integridade física e moral do aluno; 12. Participar da elaboração e avaliação de Propostas Curriculares; 
13. Elaborar Projetos Pedagógicos; 14. Participar de reuniões interdisciplinares; 15. Confeccionar 
material didático; 16. Realizar atividades extraclasses em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; 
17. Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para 
os setores específicos de atendimento; 18. Selecionar, apresentar e revisar conteúdos; 19. Participar 
do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; 20. Propiciar 
aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação profissional, orientação e 
encaminhamento para o mercado de trabalho; 21. Incentivar os alunos a participarem de concursos, 
feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; 22. Realizar atividades de articulação da Escola com 
a família do aluno e a comunidade; 23. Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa; 24. Participar do 
conselho de classe; 25. Preparar o aluno para o exercício da cidadania; 26. Incentivar o gosto pela 
leitura; 27. Desenvolver a autoestima do aluno; 28. Participar da elaboração e aplicação do Regimento 
da Escola; 29. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico da Escola; 30. 
Orientar o aluno quanto à conservação da Escola e dos seus equipamentos; 31. Contribuir para a 
aplicação da Política Pedagógica do Município e o cumprimento da Legislação de Ensino; 32. Propor 
a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; 33. 
Planejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; 34. Analisar dados 
referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; 35. Participar de estudos e 
pesquisas em sua área de atuação; 36. Manter atualizados os registros de aula, frequência e de 
aproveitamento escolar do aluno; 37. Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 38. 
Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 39. Apresentar propostas que visem à 
melhoria da qualidade de ensino; 40. Participar da gestão democrática da unidade escolar; 41. 
Executar outras atividades correlatas.  
 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO:  
1. Elaborar e executar projetos pertinentes à sua área de atuação; 2. Participar de estudos e pesquisas 
em sua área de atuação; 3. Participar da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente 
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e discente da unidade escolar; 4. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
5. Estimular o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos; 6. Elaborar 
relatórios de dados educacionais; 7. Emitir parecer técnico; 8. Participar do processo de lotação 
numérica; 9. Zelar pela integridade física e moral do aluno; 10. Participar e coordenar as atividades de 
planejamento global da escola; 11. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
de Políticas de Ensino; 12. Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico da 
Escola; 13. Estabelecer parcerias para desenvolvimento de projetos; 14. Articular-se com órgãos 
gestores de educação e outros; 15. Participar da elaboração do currículo e calendário escolar; 16. 
Incentivar os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e outros; 17. 
Participar da análise do plano de organização das atividades dos professores, como: distribuição de 
turmas, horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor; 
18. Manter intercâmbio com outras Instituições de Ensino; 19. Participar e presidir as reuniões 
pedagógicas e técnico-administrativas; 20. Acompanhar e orientar o corpo docente e discente da 
unidade escolar; 21. Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, 
capacitações, cursos e outros eventos da área educacional e correlatos; 22. Participar da elaboração 
e avaliação de Propostas Curriculares; 23. Coordenar as atividades de integração da Escola com a 
família e a comunidade; 24. Coordenar Conselho de Classe; 25. Contribuir na preparação do aluno 
para o exercício da cidadania; 26. Zelar pelo cumprimento da Legislação Escolar e Educacional; 27. 
Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 28. Contribuir para a aplicação da Política 
Pedagógica do Município e o cumprimento da Legislação de Ensino; 29. Propor a aquisição de 
equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar; 30. Planejar, executar 
e avaliar atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação; 31. Apresentar 
propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino; 32. Contribuir para a construção e 
operacionalização de uma Proposta Pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da 
participação efetiva da família e demais segmentos da sociedade; 33. Sistematizar os processos de 
coleta de dados relativos ao educando através de assessoramento aos professores, favorecendo a 
construção coletiva do conhecimento sobre a realidade do aluno; 34. Acompanhar e orientar 
pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas unidades escolares; 35. Promover o 
intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e Conselho Escolar; 36. Trabalhar 
o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação, transmissão/produção de 
conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-econômico; 37. Conhecer os princípios 
norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos da Educação Básica; 38. Desenvolver 
pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras fontes de informação, 
a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da Escola; 39. Buscar a modernização dos 
métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua participação em programas de 
capacitação e demais eventos; 40. Assessorar o trabalho docente na busca de soluções para os 
problemas de reprovação e evasão escolar; 41. Contribuir para o aperfeiçoamento do ensino e da 
aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na elaboração e implementação do 
Projeto Educativo da Escola, consubstanciado numa educação transformadora; 42. Coordenar as 
atividades de elaboração do Regimento Escolar; 43. Participa da análise e escolha do livro didático; 
44. Acompanha e orienta estagiários; 45. Participa e/ou Presidir as reuniões interdisciplinares; 46. 
Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os 
setores específicos de atendimento; 47. Promover a inclusão do aluno portador de necessidades 
especiais no ensino regular; 48. Propiciar aos educandos portadores de necessidades especiais a sua 
preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; 49. Coordenar a 
elaboração, execução e avaliação de Projetos Pedagógicos e Administrativos da Escola; 50. Trabalhar 
a integração social do aluno; 51. Traçar o perfil do aluno, através de observação, questionários, 
entrevistas e outros; 52. Auxiliar o aluno na escolha de profissões, levando em consideração a 
demanda e a oferta no mercado de trabalho; 53. Orientar os professores na identificação de 
comportamentos divergentes dos alunos, levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de 
soluções a serem adotadas; 54. Divulgar experiências e materiais relativos à educação; 55. Promover 
e coordenar reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da 
unidade escolar; 56. Programar, realizar e prestar contas das despesas efetuadas com recursos 
diversos; 57. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades administrativas e técnico-pedagógicas da 
Escola; 58. Orientar Escolas na regularização e nas normas legais referentes ao currículo e à vida 
escolar do aluno; 59. Acompanhar e observar os estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho 
de seus componentes e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do 
processo educativo; 60. Elaborar documentos referentes à vida escolar dos alunos de escolas extintas; 
61. Executar outras atividades correlatas.  
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02- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES  

1. Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma 
integrada, proporcionando à criança o desenvolvimento físico, psicomotor, intelectual e emocional; 2. 
Promove e participa de jogos e atividades lúdicas com a criança, com objetivos de diversão e, ao 
mesmo, tempo, de crescimento intelectual; 3. Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão 
diretamente suporte às atividades de ensino; 4. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo 
ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 
operacionalizados; 5. Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-
pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.  
FUNÇÕES DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:  

1. Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos 
epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar; 2. Pesquisar e propor práticas de ensino 
que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às características da clientela majoritária da Escola 
Pública; 3. Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar 
conhecimentos pertinentes à educação; 4. Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais 
profissionais, do Conselho de Classe, de reuniões pedagógicas, administrativas, festivas e outras 
atividades da Escola que exijam decisões coletivas; 5. Manter-se informado das Diretrizes e 
determinações da Escola e dos órgãos superiores; 6. Participar da elaboração do Projeto Pedagógico 
da Escola; 7. Divulgar as experiências educacionais realizadas; 8. Indicar material didático e 
bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares; 9. Participar de reuniões ordinárias e 
extraordinárias quando for convocado; 10. Cumprir e fazer cumprir o horário e o Calendário Escolar; 
11. Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas Diretrizes Pedagógicas; 12. Colaborar 
com as atividades de articulação da Escola com a família e a comunidade; 13. Desincumbir-se das 
demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da Escola e ao processo de 
ensino-aprendizagem. Executar outras atividades correlatas.  

 

03- PEDAGOGO. 

- Coordena a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; 
- Administra o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o alcance de 
seus objetivos pedagógicos; 
- Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas- aula estabelecidas; 
- Zela pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
- Estabelece meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
- Promove a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade 
com a escola; 
- Informa os pais ou responsáveis sobre a frequencia e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; 
- Coordena, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; 
- Acompanha o processo de desenvolvimento dos alunos em colaboração com os docentes e as 
famílias; 
- Elabora estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da 
rede municipal de ensino ou da escola; 
- Elabora, acompanha e avalia os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da 
rede municipal de ensino e da escola em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos e 
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
- Acompanha e supervisiona o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e 
normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 

 

04- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, proporcionando a criança autonomia, identidade 
corporal, socialização e ampliação do conhecimento de práticas corporais de forma integrada no fazer 
pedagógico. 
Promove e participa de jogos e atividades lúdicas com a criança, com objetivos de diversão e, ao 
mesmo, tempo, de crescimento intelectual; 
Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 
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Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias 
metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 
FUNÇÕES DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; 
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e 
do processo de ensino-aprendizagem; 
Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Básica, voltadas para planejamento, 
administração, supervisão e orientação educacional, incluindo entre outras, as seguintes atribuições; 
Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola na sua área de atuação; 
Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de 
seus objetivos pedagógicos; 
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 
Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; 
Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 
Informar os pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; 
Coordenar no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; 
Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os 
docentes e as famílias; 
Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do 
sistema ou rede de ensino ou da escola; 
Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento dos sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e 
normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
Executar outras tarefas afins. 

 

 

05- AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E ALIMENTAÇÃO. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Executar trabalho de limpeza nas escolas e demais unidades do Município; 
- Abastecer, com produtos de higiene, os banheiros das escolas e demais unidades do Município;  
- Abastecer e conservar os bebedouros de água mineral existentes nas escolas e nos diversos 

setores da administração; 
- Proceder a entrega de documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e outros;  
- Executar atividades de inspeção de alunos; 
- Preparar a merenda escolar, servi-la aos alunos e efetuar a limpeza dos utensílios. 
- Preparar alimentação supervisionada em outras unidades do Município; 
- Higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os utensílios necessários; 
- Executar tarefas de vigilância na portaria das escolas;  
- Auxiliar nas atividades de recepção e encaminhamento de pessoas, chamadas telefônicas e 

outros;  
- Executar toda a qualquer outra tarefa não especificada, porém assemelhada a essas funções 

descritas. 

 

06- AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. 

Executar trabalho de limpeza em todos os Órgãos e Unidades do Município, assim como nas ruas e 

demais Logradouros Públicos;  
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Auxiliar no remanejamento de cargas e descargas de veículos, móveis e materiais das diversas 

instalações das diversas unidades;  

Efetuar cargas e descargas de materiais, manualmente ou utilizando equipamentos, tais como 

carrinhos de mão e alavanca;  

Abastecer, com produtos de higiene, os banheiros das unidades e Órgãos Públicos;  

Abastecer e conservar os bebedouros de água mineral existentes nas unidades e Órgãos Públicos; 

Proceder à entrega de documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e outros; Executar 

atividades primárias de jardinagem, reparação do solo, capina, roça; realizar plantio de diversas 

espécies de plantas, colheita e armazenamento dos produtos; 

 Executar trabalhos de escavação de solo, abrindo valas e fossas; abrir picadas e fixar piquetes; 

Higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os utensílios necessários;  

Executar tarefas de vigilância e portaria em Escolas, Postos de Saúde, Prefeitura e demais Prédios 

Públicos Municipais, bem como de Logradouros Públicos; 

 Auxiliar no trabalho de abastecimento de água do Município e Distritos;  

Auxiliar nas atividades de recepção e encaminhamento de pessoas, chamadas telefônicas e outros; 

Executar serviços de dedetização nas instalações dos prédios públicos; 

 Executar toda e qualquer outra tarefa não especificada, porém assemelhada a essas funções 

descritas.  

 

07- AGENTE DE SERVIÇOS DA SAÚDE – NÍVEL II. 

- Proceder à triagem dos pacientes; 
- Arrumar os leitos dos hospitais e organizar os quartos; 
- Fazer visitas domiciliares para acompanhamento de pacientes, orientando-os para continuidade 

dos medicamentos; 
- Acompanhar os pacientes portadores de doenças com medicação assistida; 
- Visitar e controlar o uso de medicação no domicílio e controlar dieta; 
- Conhecimentos básicos de informática, internet e outros; 
- Efetuar a esterilização de material médico, cirúrgico e odontológico;  
- Efetuar pequenos curativos; 
- Dar banhos nos pacientes internados e acamados; 
- Fazer inalações; 
- Executar outras tarefas correlatas e de igual nível de complexidade e responsabilidade; 
-     Exercer atividades de agentes comunitários de saúde 

 

08- AGENTE DE OBRAS E CONSTRUÇÕES. 

Auxiliar na instalação e manutenção de instalações hidráulicas, tais como: bebedouros, pias, válvulas 

e outros;  

Auxiliar nos serviços ligados à construção civil, tais como: edificações, reparos de paredes, muros, 

calçadas, pinturas, preparo de argamassas e outros;  

Executar tarefas de abertura e fechamento de túmulos, junto ao Cemitério Municipal; 

Executar tarefas de alvenaria, carpintaria, hidráulica, eletricidade e pintura de móveis e imóveis do 

Município;  

Manter a limpeza das ferramentas, afiando o corte, mantendo-os em perfeito estado para a utilização;  

Auxiliar na fabricação de tubos e concretos para a utilização em obras de canalização, controle à 

erosão obras similares, abastecendo a betoneira com material necessário, e posteriormente colocando 

nas formas a malha ferro e o concreto pronto;  

Executar toda e qualquer outra tarefa não especificada, porém assemelhada a essas funções 

descritas.  

 

09- AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – NÍVEL II. 

1 -  FUNÇÃO: MOTORISTA 
- Dirigir veículos de pequeno, médio e grande porte, desde que tenha a habilitação necessária; 
- Dirigir ônibus escolares, desde que tenha concluído o curso específico e possua a habilitação 

exigida; 
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- Controlar o consumo de combustíveis, quilometragem, lubrificação, objetivando a manutenção do 
veículo;  

- Efetuar carga e descarga de veículos e caminhões, bem como realizar entrega de mercadorias, 
pacotes e outros produtos; 

- Realizar outras atividades de condução de veículos, quando solicitado.  
 
2  -  FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
- Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros 

veículos assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e 
atividades correlatas; 

-     Dirigir veículos automotores quando necessário.  
OBS: O servidor deverá aprender a utilizar todas as máquinas pesadas, mediante cursos  oferecidos 
pela Administração.  
 
3  -  FUNÇÃO: MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
- Efetuar reparos mecânicos nos veículos menores, caminhões, ônibus e máquinas pesadas; 
- Auxiliar nos serviços de limpeza, mecânica, lataria, solda e manutenção dos veículos e máquinas 

pesadas; 
- Auxiliar na montagem e desmontagem de motores, carrocerias, assentos e na substituição de 

peças e  regulagem dos veículos e máquinas pesadas; 
- Limpar, lixar, desamassar, retirar a pintura velha de superfícies a serem pintadas; 
- Proteger as partes que não serão pintadas, cobrindo-as; 
- Efetuar a pintura de veículos e máquinas pesadas; 
- Polir e encerar as superfícies pintadas dos veículos; 
- Executar outras tarefas assemelhadas que lhe forem atribuídas. 

 

10- AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

Organizar e manter controle e guarda de documentos e informações;  

Atender telefones, transmitindo os recados às pessoas; 

 Levar e trazer documentos de uma unidade para outra, quando solicitado;  

Efetuar anotações e transmitir os recados aos demais Servidores;  

Preencher impressos de requerimentos e outros documentos;  

Atender ao público fornecendo-lhes todas as informações de que necessitam;  

Receber as requisições de material, conferindo as especificações contidas quanto à discriminação, 

quantidade, tipo e tamanho, para armazenar e/ou distribuir os materiais às unidades solicitantes; 

Controlar a entrada e saída de material, registrando em fichas individuais, para efeito de controle de 

saldo;  

Organizar e controlar os arquivos e fichários, codificando notas fiscais, cópias de requisições de 

materiais e outros;  

Efetuar os trabalhos e tarefas administrativas inerentes às Secretarias das Unidades Escolares e dos 

Departamentos de Educação;  

Exercer atividades de organização, arquivo e controle de Bibliotecas escolares ou municipais; Agendar 

as consultas médicas junto ao hospital ou postos de saúde;  

Supervisionar as atividades de protocolo e cadastro;  

Efetuar todas as demais funções de caráter administrativo correlatas e de mesmo nível de 

complexidade e responsabilidade.  

 

11- AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO  
- Organizar e manter controle e guarda de documentos; 
- Auxiliar na confecção da folha de pagamento dos servidores, efetuando os descontos previstos em 

leis ou autorizados e determinando o seu encaminhamento; 
- Efetuar os trabalhos e tarefas administrativas inerentes às secretarias das unidades escolares e 

do Departamento de Educação;   
- Preencher impressos, requerimentos e outros documentos para atendimento aos munícipes; 
- Emitir e supervisionar os livros e documentos dos servidores contratados pelo regime celetista; 
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- Fiscalizar o cumprimento pelos contribuintes do pagamento dos tributos municipais;  
- Atender ao público fornecendo-lhes todas as informações de que necessitam; 
- Redigir memorandos, ofícios, requerimentos, relatórios e outros documentos administrativos; 
- Auxiliar nos trabalhos da contabilidade municipal; 
- Executar as tarefas de emissão de notas fiscais de produtor rural; 
- Conhecimentos básicos de informática, Internet e outros; 
- Executar as tarefas de emissão de notas fiscais de produtor rural; 
- Agendar as consultas médicas junto a hospitais ou postos de saúde e centros especializados; 
- Exercer atividades de organização, arquivo e controle das bibliotecas escolares ou municipal; 
- Supervisionar as atividades de protocolo e cadastro; 
- EFETUAR O LANÇAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS; 
- Gerenciar os convênios e acompanhar os processos de licitação e compras; 
- Efetuar todas as demais tarefas administrativas correlatas e de mesmo ou inferior nível 

complexidade e responsabilidade. 

                 .” 

12- AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS – TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 

- Fornecer ao computador comandos sobre as operações a serem executadas, possibilitando à 
máquina a leitura e/ou impressão de arquivos em quaisquer periféricos, acionando botões e teclas; 
- Colocar no computador fitas, discos, papel, cartões e outros, nos compartimentos indicados, para 
efetuar as operações; 
- Testar a correção dos programas elaborados, verificando a adequação dos resultados às espécies 
indicadas; 
- Acompanhar e/ou executar a verificação de erros de consistência, compatibilização, 
preenchimento, conferência, controle e encaminhamento de documentos; 
- Transcrever dados de documentos-fonte para meios de armazenamento compreensíveis pelo 
computador, conforme instruções e formatos; preestabelecidos, teclando digitadora ou perfuradora; 
- Executar outras tarefas correlatas. 

 

13- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ENFERMEIRO. 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO  
- Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, chefia 

de serviço e de unidade de enfermagem; 
- Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; 
- Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem; 
- Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 
- Consulta de enfermagem; 
- Prescrição da assistência de enfermagem; 
- Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
- Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 
Como integrante de equipe de saúde: 
Participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde pública, 
materno-infantil, imunização; 

- Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população; 
- Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotina aprovada pela instituição de saúde; 
- Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas 

comissões; 
- Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam 

ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; 
- Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de 

vigilância epidemiológica; 
- Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido; 
- Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
- Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 
- Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia; 
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- Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; 

- Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente 
nos programas de educação continuada; 

- Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais e do trabalho; 

- Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência 
do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária. 

 

 

14- AGENTE UNIVERSITÁRIO - FONOAUDIÓLOGO. 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO  
- Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e 

audição;  
- Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e 

audição;  
- Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas, estabelecendo plano de treinamento ou 

terapêutico, com base nos prognósticos;   
- Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição, 

aperfeiçoando os padrões da voz e fala; 
- Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;  
- Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia;  
- Participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados 

a assuntos fonoaudiólogos;  
- Dar parecer fonoaudiólogo, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição;  
- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária.   

 

 

15- AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO CLÍNICO GERAL. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Participar de formulação de diagnóstico de saúde pública, realizando levantamento da situação de 

serviços de saúde, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 
desenvolvidos; 

- Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando 
as atividades médico-sanitárias; 

- Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de 
saúde; 

- Emitir opinião acerca da padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de 
equipamentos e materiais para a área da saúde; 

- Participar dos programas de atualização e aperfeiçoamento das pessoas que atuam na área de 
saúde; 

- Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando, 
diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientação e solicitando hospitalização e 
exames, quando necessário; 

- Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas 
condições de saúde; 

- Emitir laudos para admissão, concessão de licença, aposentadoria por invalidez, readaptação, 
emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental; 

- Efetuar a análise, a avaliação, a revisão e a supervisão técnico administrativa de contas 
hospitalares; 

- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária.  

 

 

16- AGENTE UNIVERSITÁRIO - PSICÓLOGO. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Utilizar métodos e técnicas psicológicas, visando o diagnóstico, observando reações e 

comportamentos individuais; 
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- Participar de seleção de equipes, recrutamento, treinamento, acompanhamento e avaliação de 
desempenho de pessoal; 

- Planejar, coordenar, executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de 
programas de apoio; 

- Pesquisar, implantar novas metodologias de trabalho;   
- Orientar quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, objetivando o ajustamento 

e a interação do indivíduo; 
- Atuar na orientação psicopedagógica, prestando auxílio a outros profissionais da área educacional; 
- Prestar colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências; 
- Analisar influências que fatores externos atuam sobre o indivíduo, através de técnicas inerentes ao 

exercício profissional, objetivando o tratamento; 
- Atuar preventivamente na correção de distúrbios psíquicos; 
- Auxiliar a equipe médica, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar o tratamento de 

enfermidades; 
- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária.      

 

 

17- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ENGENHEIRO CIVIL. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar, e ou fiscalizar projetos, preparando plantas e 

especificações técnicas e estéticas da obra; 
- Indicar tipo e qualidade de material e equipamentos a serem utilizados nas obras, indicando mão-

de-obra necessária e efetuando cálculos dos custos; 
- Desenvolver estudos geodésicos e geofísicos caracterizando os sistemas existentes na geologia e 

os materiais de solos para localização e prospecção de materiais necessários à construção de 
estradas; 

- Orientar, coordenar e supervisionar a execução de estudos, pesquisas, trabalhos de medição, 
cálculos topográficos e aerofotogramétricos, levantamento de rodovias, sondagens hidrográficas e 
outros, visando levantar especificações técnicas para elaboração e acompanhamento de projetos; 

- Efetuar fiscalização de obras, executadas por empreiteiras, avaliações de imóveis, projetos de 
combate à erosão, avaliação de capacidade técnica das empreitadas, treinamentos de 
subordinados e outros; 

- Orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de equipamentos utilizados em obras; 
- Desenvolver projetos dentro do Plano Diretor do município; 
- Integrar a equipe técnica de planejamento e execução do Plano Diretor. 
- Emitir ou elaborar laudos, pareceres técnicos, instruções normativas, manuais técnicos, relatórios, 

cadastros relativos às atividades de engenharia; 
- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária. 

 

 

18- AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Planejamento e execução da defesa sanitária animal; 
- Assistência técnica e sanitária aos animais;  
- Defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem 

como dos seus produtos;  
- Elaboração de programas para treinamento de pessoal que atua na área de fiscalização de animais 

e produtos veterinários de origem animal;  
- Elaborar, supervisionar e executar programas de fiscalização, envolvendo trânsito de animais e 

produtos veterinários e de origem animal;  
- Elaborar o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais 

transmissíveis ao homem;  
- Realizar a organização, quando existente, da educação rural relativa à pecuária.   
- Inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, 

frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se 
empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite, 
peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando 
possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, 
armazenagem e comercialização;  
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- Averiguar a existência de focos de doenças, visitando propriedades, examinando os animais, 
coletando amostras para, se necessário, acionar dispositivos legais de defesa animal, interdição 
de propriedades, termos de custódia, multas e outros; 

- Emitir parecer para credenciamento de casas veterinárias e registro de marcas de produtos, 
analisando aspectos técnicos e legais; 

- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária. 

 

 

19- AGENTE UNIVERSITÁRIO – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- O assessoramento, controle e supervisão do laboratório de análises clínicas, bem como a 

realização de exames de análises clínicas mais complexas; 
- O desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e 

farmacopeias; 
- O assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores ou 

estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise 
prévia, análise de controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, 
anestésica ou auxiliar de diagnósticos capazes de determinar dependência física ou psíquica; 

- O assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, setores ou estabelecimentos em que se 
pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, 
análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal ou mineral; 

- O assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, empresas ou estabelecimentos, 
laboratórios ou setores onde se prerem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, 
alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como de derivados do sangue; 

- A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias tecnico-legais relacionados com sua 
atividade; 

- O desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua 
capacitação técnica profissional.  

- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária.  
 
 

20- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Elaborar, supervisionar e executar programas e projetos relativos à preservação e exploração de 

recursos naturais, produção agrícola, econômica rural; 
- Desenvolver e coordenar estudos sobre técnica de plantio, conservação do solo, colheita, 

classificação e armazenamento de produtos; 
- Realizar estudos sobre controle de pragas para erradicação das mesmas; 
- Fiscalizar a produção e comercialização de sementes e mudas; 
- Prestar assistência, treinamento e orientação técnica à população rural e às entidades agrícolas, 

no uso de irrigação, drenagem e conservação do solo, preservando o combate a doenças e 
pragas; 

- Classificação e informação do tipo de cultura adequada à região; 
- Participação de campanhas educativas, prestando esclarecimentos sobre aspectos técnicos e 

legais na produção e comercialização de produtos agrícolas; 
- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária.  

 

 

21- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 

 Planejar e executar atividades de assistência social; 

 Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; 

 Preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; 

 Supervisionar o trabalho dos auxiliares do serviço social; 

 Realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar trabalhos nos casos de reabilitação 
profissional; 
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 Encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos 
mesmos assistindo aos familiares, planejar e promover inquéritos sobre a situação social de 
escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; 

 Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, 
a cegos, etc.;  

 Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional, nas 
comunidades; 

 Pesquisar problemas relacionados com a biometria médica; 

 Supervisionar e manter registros dos casos investigados;  

 Prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sócias;  

 Prestar assessoramento em assuntos de sua competência; participar no desenvolvimento de 
pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua 
família; 

  Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo;  

 Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  

 

 

22- EMPREGO PÚBLICO - AGENTE UNIVERSITÁRIO - CIRURGIÃO DENTISTA. 

- ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO 
- Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 

Odontologia; 
- Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para 

justificação de faltas ao emprego, atestados, licenças, laudos e outras informações; 
- Proceder à perícia odontóloga e odonto administrativa; 
- Aplicar anestesia local e truncular; 
- Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida 

e a saúde do paciente; 
- Utilizar, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do 

pescoço e da cabeça; 
- Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, 

extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, odontológica preventiva, orientação 
de higiene e educação odonto-sanitária; 

- Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos para relatórios estatísticos; 
- Participar de planejamento, execução, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxias 

dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos para a concretização do trabalho; 
- Executar serviços de radiologia dentária; 
- Programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos; 
- Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária.  
 

 
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de 

Edital da Prefeitura Municipal, no Jornal Gazeta Regional de Goioerê, na Cidade de Goioerê, Estado 
do Paraná, Órgão Oficial do Município de Moreira Sales e nos Site: www.moreirasales.pr.gov.br e  
http://www.ruffoconcursos.com.br 

 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Moreira Sales, Estado do Paraná, 

aos 15 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 
 

 
 
 

_______________________ 
Rafael Brito do Prado 

Prefeito Municipal.  
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