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

ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS CARGOS PÚBLICOS. 

01- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
 • Descrição Detalhada • identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, 
cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de 
trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da População;  
• Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos 
e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, 
ao controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses;  
• Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância 
sanitária; 
• Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico; 
• Promover a participação de grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e 
outros) no planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; 
• Participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e 
serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; participar na programação 
das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, 
medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); 
• Realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como o 
comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o 
perfil da contaminação dos alimentos;  
• Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, 
registros e outros) em estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; 
• Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal;  
• Realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, 
surto e controle de rotina;  
• Participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por 
alimento e zoonoses;  
• Participar da investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses;  
• Aplicar quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações e 
apreensões);  
• Orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos;  
• Validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das 
condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção;  
• Participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento;  
• Participar na promoção de atividades de informações de debates com a população, profissionais e 
entidades representantes de classe sobre temas da vigilância sanitária;  
• Executar atividades internas administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e 
atendimento ao público; • emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação;  
• Efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais verificando as 
condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações 
sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio; 
• Inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para 
assegurar as medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás;  
• Vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de 
higiene, data de vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos;  
• Coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados à saúde;  
• Entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas; 
• Executar outras tarefas correlatas.  
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02- AGENTE POSTAL. 
- Executar as atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferencia, recondicionamento, 
distribuição, anotações, baixa e devolução de objetos postais; 
- Postagem de correspondências; Tipos de correspondências; Entrega de correspondência; Atendimento 
ao público; Relações humanas e ética no trabalho; 
- Colocação dos objetos na Caixa Postal Comunitária ou retirada de objetos da caixa de coleta;  
- Distribuição de objetos de correspondência em domicílio, conforme a necessidade da localidade, na 
sede do Município ou nos Distritos na forma determinada; 
- Recebimento e expedição de malas; preparação de objetos para expedição; preparação dos objetos em 
serviços internos; arquivamento de documentos; manutenção da unidade em condições de organização e 
limpeza; devolução das malas vazias; transporte de mala entre a unidade e o local e 
Executar outras atividades correlatas. 

 
 

 

03- ARQUITETO. 

- Atuação na elaboração de projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação; projeto 
arquitetônico de monumento; coordenação e compatibilização de projeto arquitetônico com projetos 
complementares; relatório técnico de arquitetura referente a memorial descritivo, caderno de 
especificações e de encargos e avaliação pós-ocupação; desempenho de cargo ou função técnica 
concernente à elaboração ou análise de projeto arquitetônico; projeto urbanístico; projeto urbanístico para 
fins de regularização fundiária; projeto de parcelamento do solo mediante loteamento; projeto de sistema 
viário urbano; coordenação e compatibilização de projeto de urbanismo com projetos complementares; 
relatório técnico urbanístico referente a memorial descritivo e caderno de especificações e de encargos; 
desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de projeto urbanístico; 
projeto de arquitetura de interiores; coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura de interiores 
com projetos complementares; relatório técnico de arquitetura de interiores referente a memorial 
descritivo, caderno de especificações e de encargos e avaliação pós-ocupação; desempenho de cargo ou 
função técnica concernente à elaboração ou análise de projeto de arquitetura de interiores; ensino de 
projeto de arquitetura de interiores; projeto de arquitetura paisagística; projeto de recuperação 
paisagística; coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura paisagística ou de recuperação 
paisagística com projetos complementares; cadastro do como construído (as built) de obra ou serviço 
técnico resultante de projeto de arquitetura paisagística; desempenho de cargo ou função técnica 
concernente a elaboração ou análise de projeto de arquitetura paisagística; projeto e execução de 
intervenção no patrimônio histórico cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 
monumentos, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, 
preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; coordenação da 
compatibilização de projeto de preservação do patrimônio histórico cultural e artístico com projetos 
complementares; direção, condução, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obra ou serviço técnico 
referente à preservação do patrimônio histórico cultural e artístico; inventário, vistoria, perícia, avaliação, 
monitoramento, laudo e parecer técnico, auditoria e arbitragem em obra ou serviço técnico referente à 
preservação do patrimônio histórico cultural e artístico; desempenho de cargo ou função técnica referente 
à preservação do patrimônio histórico cultural e artístico; coordenação de equipe multidisciplinar de 
planejamento concernente a plano ou traçado de cidade, plano diretor, plano de requalificação urbana, 
plano setorial urbano, plano de intervenção local, plano de habitação de interesse social, plano de 
regularização fundiária e de elaboração de estudo de impacto de vizinhança: projeto de arquitetura da 
iluminação do edifício e do espaço urbano; projeto de acessibilidade e ergonomia da edificação; projeto de 
acessibilidade e ergonomia do espaço urbano; fiscalização e aprovação de projetos construtivos. 
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04- ASSISTENTE SOCIAL. 

 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; 

 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.  
 

 

05- AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
Atribuições do Cargo: preencher formulários, planilhas e outros documentos, manutenção de dados em 
sistemas próprios do Município, Cuidar dos trâmites de correspondências e documentos, Recepcionar os 
usuários dos serviços da repartição como fornecedores e prestadores de serviços, Efetuar os registros de 
dados e informações pertinente ao setor e/ou secretaria em estiver designado redigir ofícios e 
memorandos, Executar serviços auxiliares de controle de estoque registrando-os no sistema, 
Responsável pela elaboração da minuta de relatórios financeiros, Atualizar os arquivos e cadastros de 
informações,  Assessorar os gestores com questões práticas da rotina de trabalho, Responder e-mails 
quando solicitado pelo superior, Controlar a folha de ponto dos funcionários, Realizar atendimento ao 
público, auxiliar os gestores e Secretários da Pasta que for designado em todos os trabalhos 
administrativos pertinentes,  poderá atuar em qualquer uma das Secretárias do Município desde que 
designado para tal, participar de Conselhos, Comissões e/ou qualquer tipo de colegiado necessário ao 
desenvolvimento de atividades do Município, atender o público em geral quando solicitado, poderá ainda 
assumir cargo de comissionados,  Executar outros encargos semelhantes pertinentes à categoria 
funcional, executar outras tarefas designadas por seus superiores, colaborar com a limpeza e organização 
do ambiente de trabalho, atender prontamente quando for designado para outros setores ou Secretarias 
do Município, dirigir veículo público desde esteja no desenvolvimento de suas tarefas e seja devidamente 
habilitado, poderá atuar em todas as Secretarias, Repartições e Setores do Município em atividades 
Administrativas tanto na sede quanto nos distritos do Município conforme designação e necessidade da 
Administração; desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior 
hierárquico. 
 
 

06- AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. 
Atribuições do Cargo: Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; Roçar, capinar e limpar 
mataria e pastagens das estradas, ruas avenidas e outros logradouros públicos; Fazer coleta e transporte 
de lixo orgânico e reciclável para caminhões; Descarregar o lixo em local pré-determinado; Carregar e 
descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; Cavar e limpar valas, valetas, 
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bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; Desobstruir 
estradas; Executar serviços de abertura e fechamento das valas e cavas; Executar serviços de arrumação 
de materiais nas diversas fases das obras pública;. Executar serviços de carga e descarga de materiais 
diversos; Executar serviços diversos de limpeza em obras; Executar serviços de pintura e conservação de 
meios-fios; Auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; Cavar o solo para 
implantação de manilhas; Preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; Carregar 
tijolos, telhas, madeiras e outros materiais, bem como auxiliar no assentamento dos mesmos; Auxiliar na 
manutenção e lavagens de máquinas e veículos; Auxiliar nos serviços de mecânica de máquinas e 
veículos; Fazer a separação de pedras amarroadas; Zelar pela guarda e conservação das ferramentas 
e/ou equipamentos de trabalho;  Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo 
superior hierárquico. 
 
 

07- COLETOR DE LIXO. 

 • Varrer ruas, praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos 
similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; • Recolher os montes de 
lixos, acondicionando-os em sacos plásticos, latões, cestos, carrinhos de tração manual e outros 
depósitos adequados, para posterior coleta e transporte; • Percorrer os logradouros, seguindo roteiros pré-
estabelecidos, para coletar lixo; • Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões e sacos 
plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, possibilitando assim seu transporte aos locais 
apropriados; • Esvaziar as lixeiras distribuídas pelas vias públicas; • Raspar meio-fios, limpar ralos e 
saídas de esgotos e executar outras atividades afins. 
 
 

08- EDUCADOR INFANTIL. 
Compete ao Educador Infantil, no exercício de suas funções: 
Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: 
- Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de zero a 

cinco anos; 
- Participar do processo de elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e Diretrizes da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; 

- Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta 
pedagógica da instituição educacional; 

- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da 
criança, consignadas na proposta político-pedagógica; 

- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e 
interação; 

- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento 
infantil; 

- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de 
saúde, higiene, alimentação, afetividade, socialização e repouso, atendidas de forma adequada; 

- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; 
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e 

ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; 
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades 

da criança de até cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 
étnicas, religiosas, sem discriminação alguma; 

-    Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade; 
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento 

infantil; 
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- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção 
coletiva do projeto político-pedagógico; 

- Participar de reuniões, cursos, seminários, sessões de estudos e outras atividades correlatas, 
sempre que convocado(a) pela equipe diretiva da instituição educacional, Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esporte ou Administração Pública Municipal, como parte da formação 
continuada; 

- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la; 
- Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos utilizados; 
- Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e 

coordenação pedagógica da instituição educacional quanto às obrigações do cargo e as normas 
do regimento interno da mesma; 

- Responsabilizar-se pela entrada, permanência e saída das crianças da instituição educacional 
onde atua; 

- Servir e acompanhar as refeições das crianças, procedendo ao recolhimento das louças, 
mamadeiras, talheres e outros, providenciando quando necessário, sua limpeza e esterilização; 

- Manter a ordem, conservação e higienização no local de trabalho, segundo normas e instruções; 
- Cumprir e fazer cumprir, horários e calendários da instituição educacional onde atua; 
- Atuar na implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Esporte, comprometendo-se com suas diretrizes, bem como com o alcance das metas de 
aprendizagem; 

- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas 
emanadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 

 
 
 

09- ENFERMEIRO PLANTONISTA. 

- 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 
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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; 
- 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. 
 

10- 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. 
-  
 

 

11- FARMACÊUTICO. 
Atribuições do Cargo: Controlar Estoque dos medicamentos nas unidades de saúde; subministra 
produtos médicos e cirúrgico seguindo receituário médio; controlar entorpecentes e produtos equiparados 
fazendo as necessárias anotações de mapas, guias, livros conforme for a exigência legal, analisar 
produtos farmacêuticos; participar conforme política interna de projetos, cursos, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
participar de programa de treinamento quando convocado; participar de elaboração de protocolos de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar quaisquer outras 
atividades correlatas; todas atribuições do cargo serão desenvolvidas tanto na sede quanto nos distritos 
do Município conforme designação e necessidade da Administração, dirigir veículo público desde esteja 
no desenvolvimento de suas tarefas e seja devidamente habilitado. Desenvolver outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 
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12- FISCAL AMBIENTAL. 
Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes aos processos de licenciamento e 
fiscalização; promover a fiscalização das atividades licenciadas ou em processo de licenciamento e 
desenvolver tarefas de controle e monitoramento ambiental; promover a apuração de denúncias e exercer 
fiscalização sistemática do meio ambiente do município; emitir laudos de vistorias, autos de infração e 
multas, em cumprimento da legislação ambiental federal, municipal e estadual; promover a apreensão de 
equipamentos, materiais e produtos extraídos, produzidos, transportados, armazenados, instalados ou 
comercializados em desacordo com a legislação vigente; executar perícias dentro de suas atribuições 
profissionais, realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições; Executar outras 
tarefas correlatas do cargo. 
 
 

 

13- FISIOTERAPEUTA. 
Formação: Curso Superior em Fisioterapia, com registro no Conselho de Classe - CREFITO/PR. 
Promover o tratamento e a recuperação da saúde de pacientes mediante a aplicação de métodos e 
técnicas fisioterapêuticas para reabilitá-los às suas atividades normais da vida diária.    

 Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, 
de pesquisa de reflexos, de provas de esforço e de atividades para identificar o nível de capacidade e 
deficiência funcional dos órgãos afetados; 

 Planejar e executar tratamento de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de acidentes 
vasculares cerebrais, poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisias cerebrais e motoras, neurógenas e 
de nervos periféricos, miopatias e outros; 

 Atender a amputados preparando o coto e fazendo treinamento com prótese para possibilitar a 
movimentação ativa e independente dos mesmos; 

 Ensinar aos pacientes, exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções do 
aparelho respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios especiais a fim de 
promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea;  

 Efetuar aplicação de ondas curtas, ultrassom, infravermelho, laser, eletroterapia e contração muscular, 
crio e outros similares nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor;   

 Participar de grupos de trabalhos e ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas 
e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos e 
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;  

 Realizar matriciamento, ações educativas, grupos terapêuticos entre outros visando acompanhamento 
da população de forma descentralizada;  

 Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de dependência dos 
ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso;  

 Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o adequado armazenamento 
dos equipamentos e materiais necessários à assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo 
responsabilizado pelo mau uso;  

 Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, materiais, mobiliários e 
demais patrimônios públicos que ficarão sob sua incumbência realizando relatório de mal funcionamento, 
ausência, transferência para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a chefia imediata.  

 Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata. 
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14- FONOAUDIÓLOGO. 
Atribuições do Cargo: Tratar pacientes: Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; 
reabilitar o sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da 
fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar 
alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar 
resultados do tratamento. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar 
material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; 
prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar 
procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas 
e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar condutas terapêuticas. Orientar 
pacientes e familiares: Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar 
técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Desenvolver programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida: Planejar programas e campanhas de prevenção e 
promoção e estratégias e atividades terapêuticas; utilizar procedimentos de prevenção e promoção de 
deficiência, hand-cap e incapacidade. Promover campanhas educativas. Produzir manuais e folhetos 
explicativos. Elaborar relatórios e laudos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Realizar atendimento 
ao público, auxiliar os gestores e Secretários da Pasta que for designado em todos os trabalhos 
administrativos pertinentes, atender, poderá atuar em qualquer uma das Secretárias do Município desde 
que designado para tal, participar de Conselhos, Comissões e/ou qualquer tipo de colegiado necessário 
ao desenvolvimento de atividades do Município, atender o público em geral quando solicitado, poderá 
ainda assumir cargo de comissionados, receber gratificações, Executar outros encargos semelhantes 
pertinentes à categoria funcional, executar outras tarefas designadas por seus superiores, colaborar com 
a limpeza e organização do ambiente de trabalho, atender prontamente quando for designado para outros 
setores ou Secretarias do Município, dirigir veículo público desde esteja no desenvolvimento de suas 
tarefas e seja devidamente habilitado, poderá atuar em todas as Secretarias, Repartições e Setores do 
Município tanto na sede quanto nos distritos do Município conforme designação e necessidade da 
Administração. Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior 
hierárquico. 
 
 

15- MÉDICO PSF. 

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 Unidade de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários, participar de programas multidisciplinares com grupos prioritários 
(hipertensos, diabéticos, saúde mental e outros); - realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências, encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na Unidade de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e 
referência e contra referência; - realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, indicar internação hospitalar, 
solicitar exames complementares, verificar e atestar óbitos; - executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidades associadas à sua especialidade e ambiente organizacional, em consonância 
com as diretrizes do SUS. Participar das reuniões da unidade ou outras sempre que convocado pela 
gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar 
estagiários e outros profissionais. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, instrumentos, 
equipamentos e do local de trabalho. Compor junta médica Municipal, Fazer parte de equipes de Saúde 
de Programas do Governo Federal, quando designado, Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associados à sua especialidade e ambiente organizacional. 
 
 

http://www.icaraima.pr.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA 
CNPJ: 76.247.337/0001-60 
Avenida Hermes Vissoto, 810 

Icaraíma - Paraná - CEP 87530-000 

Fone: (44) 3665-8000 – Fax: (44) 3665-8001 
Site: www.icaraima.pr.gov.br 

 

 

 9 

16- MONITOR DE ABRIGO. 
Atribuições do Cargo: Cuidado e preparo de alimentação, higiene e proteção dos abrigados; 
organização, limpeza e manutenção do ambiente; auxilio à criança e ao adolescente abrigado no 
fortalecimento da autoestima e construção de identidade; auxilio na preservação da história do abrigado 
(fotografias, registros, documentos, etc) de modo a preservar sua história de vida; acompanhar abrigados 
aos serviços de saúde, acompanhamento da ordem e regularidade das vacinas, acompanhar a  escola, 
cursos, ações de aprendizagem e outros serviços oferecidos; acompanhar e orientar crianças e 
adolescente em tarefas e atividades escolares e/ou extra sala de aula; reportar sempre ao coordenador do 
abrigo em todas as atividades; cumprir escala e horários pré-estabelecidos; desenvolver atividades de 
zeladoria como limpeza, manutenção, organização do abrigo, cozinhar e preparar alimentos, lavar louças, 
acondiciona-las, elaborar lista de compras, preparar alimentação para crianças de acordo com sua faixa 
etária, necessidades especiais ou qualquer outra particularidade, preparar mamadeiras quando houver 
bebes abrigados; Executar outros encargos semelhantes pertinentes à categoria funcional, executar 
outras tarefas designadas por seus superiores, colaborar com a limpeza e organização do ambiente de 
trabalho, atender prontamente quando for designado para outros setores ou Secretarias do Município, 
dirigir veículo público desde esteja no desenvolvimento de suas tarefas e seja devidamente habilitado, 
poderá atuar outras Secretarias, Repartições e Setores do Município quando não houver abrigados tanto 
na sede quanto nos distritos do Município conforme designação e necessidade da Administração. 
Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 
 

17- MOTORISTA. 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: Conduzir veículos automotores leves, caminhões e ônibus destinados 
ao transporte de passageiros e cargas desde que tenha carteira de motorista na categoria adequada ao 
tipo de transporte; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes e pequenas cargas que lhe 
forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis com o registro do KM do veículo na Nota 
Fiscal, verificar o nível e fazer trocas e/ou reposição água e óleo; verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos 
pneus; conduzir veículo tipo ambulâncias e UTI móvel desde que esteja devidamente habilitado 
conforme a legislação e capacitado com cursos de socorrista e/ou outros exigidos para categoria; auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 
oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o 
usuário, tipos de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e 
descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter 
atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins, preencher 
corretamente o diário de bordo do veículo; 
- Estando Habilitado e devidamente capacitado poderá operar Máquinas Pesadas como rolo 
compactador, perfuratriz, motoniveladora, guindastes, guinchos, trator de esteiras, pá carregadeira, 
retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; providenciar a lavação, o abastecimento e a 
lubrificação da máquina com o respectivo registro de KM ou Horimetro; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou 
avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de 
combustível, lubrificação e manutenção em geral; proceder o mapeamento dos serviços executados, 
identificando o tipo de serviço, o local e a carga horária; manter atualizada a sua carteira nacional de 
habilitação e a documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins. 
- Estando Habilitado e devidamente capacitado poderá operar máquinas e implementos agrícolas: 
Controlar painel de comandos e instrumentos; conferir ruídos de máquinas e implementos; controlar 
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barras de pulverização; misturar agrotóxicos e fertilizantes; carregar e descarregar adubos e colheitas; 
fixar balizas em solo. Ajustar máquinas e implementos: Regular altura de máquinas e implementos; 
ajustar profundidade e largura de implementos; regular velocidade de máquinas; regular quantidade de 
sementes e adubos; inverter polias; ajustar baliza de plantadeira. Preparar máquinas e implementos: 
Verificar nível de água e óleo e condições de filtro de ar; conferir tensionamento de correias; trocar 
pneus; acoplar implementos em trator; abastecer máquinas e implementos com registro de Km ou 
Horimetro; programar rotações de motor e turbinas; programar horários de atividades de máquinas. 
Realizar manutenção: Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; trocar peças de implementos e 
máquinas; lavar máquinas e implementos; limpar filtro de ar; trocar óleos e filtros; colocar água em pneus 
e baterias; calibrar pneus; guardar máquinas, implementos e equipamentos. Empregar medidas de 
segurança: Utilizar equipamentos de proteção individual, como óculos, abafadores, máscaras, botas e 
luvas; armazenar produtos químicos; sinalizar áreas de riscos de acidentes; confirmar desligamento de 
máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias de motor; engrenar máquinas 
agrícolas estacionadas. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
 

 

 

18- NUTRICIONISTA. 

- Realizar o planejamento e acompanhamento nutricional; - Avaliação nutricional; - Educação alimentar 
para crianças, pais, professores e funcionários com ênfase em atividades práticas (oficinas, jogos, 
trabalhos em grupo, visitas técnicas, horizontalização de técnicas de otimização dos alimentos e 
desenvolvendo a consciência ecológica e ambiental; - Educação alimentar em casos específicos com 
acompanhamento sistemático até solução/estabilização do quadro; - Participação efetiva da equipe 
multiprofissional; - Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; - Promover 
adequação alimentar considerando necessidades específicas da faixa etária atendida;  - Promover 
programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e 
diretoria; - Executar atendimento individualizado de pais e alunos, orientando sobre alimentação da 
criança e da família; - Integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na atenção prestada aos 
usuários; - Planejar, implantar e coordenar no Município, de acordo com as atribuições estabelecidas para 
a área de alimentação coletiva e realizar outras atividades correlatas com o cargo. 
 
 

19- OPERADOR DE MÁQUINA. 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: Conduzir veículos automotores leves, caminhões e ônibus destinados 
ao transporte de passageiros e cargas desde que tenha carteira de motorista na categoria adequada ao 
tipo de transporte; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes e pequenas cargas que lhe 
forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis com o registro do KM do veículo na Nota 
Fiscal, verificar o nível e fazer trocas e/ou reposição água e óleo; verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos 
pneus; conduzir veículo tipo ambulâncias e UTI móvel desde que esteja devidamente habilitado 
conforme a legislação e capacitado com cursos de socorrista e/ou outros exigidos para categoria; auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 
oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o 
usuário, tipos de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e 
descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter 
atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins, preencher 
corretamente o diário de bordo do veículo; 
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- Estando Habilitado e devidamente capacitado poderá Operar Máquinas Pesadas como rolo 
compactador, perfuratriz, motoniveladora, guindastes, guinchos, trator de esteiras, pá carregadeira, 
retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; providenciar a lavação, o abastecimento e a 
lubrificação da máquina com o respectivo registro de KM ou Horimetro; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou 
avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de 
combustível, lubrificação e manutenção em geral; proceder o mapeamento dos serviços executados, 
identificando o tipo de serviço, o local e a carga horária; manter atualizada a sua carteira nacional de 
habilitação e a documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins. 
- Estando Habilitado e devidamente capacitado poderá operar máquinas e implementos agrícolas: 
Controlar painel de comandos e instrumentos; conferir ruídos de máquinas e implementos; controlar 
barras de pulverização; misturar agrotóxicos e fertilizantes; carregar e descarregar adubos e colheitas; 
fixar balizas em solo. Ajustar máquinas e implementos: Regular altura de máquinas e implementos; 
ajustar profundidade e largura de implementos; regular velocidade de máquinas; regular quantidade de 
sementes e adubos; inverter polias; ajustar baliza de plantadeira. Preparar máquinas e implementos: 
Verificar nível de água e óleo e condições de filtro de ar; conferir tensionamento de correias; trocar 
pneus; acoplar implementos em trator; abastecer máquinas e implementos com registro de Km ou 
Horimetro; programar rotações de motor e turbinas; programar horários de atividades de máquinas. 
Realizar manutenção: Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; trocar peças de implementos e 
máquinas; lavar máquinas e implementos; limpar filtro de ar; trocar óleos e filtros; colocar água em pneus 
e baterias; calibrar pneus; guardar máquinas, implementos e equipamentos. Empregar medidas de 
segurança: Utilizar equipamentos de proteção individual, como óculos, abafadores, máscaras, botas e 
luvas; armazenar produtos químicos; sinalizar áreas de riscos de acidentes; confirmar desligamento de 
máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias de motor; engrenar máquinas 
agrícolas estacionadas. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade.  
 

 

20- PROCURADOR JURÍDICO. 

- Representar, judicial e extrajudicialmente, o Município, bem como promover o assessoramento jurídico 
da Administração Pública Municipal, direta e indireta. 
- Zelar pela cobrança judicial dos tributos, cujo valor arrecadado servirá para a melhoria do Município; 
- Defender o Meio Ambiente (Cultural, Natural, Urbano) e o Urbanismo através de pareceres e ações 
judiciais; 
- Ajuizar e contestar ações diversas, seja na área trabalhista, na área cível, na área ambiental, na área 
urbanística, cuidando da defesa do interesse público; 
- Emitir pareceres garantindo a legalidade de obras, compras, serviços e alienações do Município; 
- Pronunciar-se sobre todos os Projetos de Lei, analisando a viabilidade jurídica; 
- Tratar de todas as questões jurídicas administrativas relativas a servidores públicos. 
- Receber as citações, intimações e notificações judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou o Município;  
- Elaborar defesas e prestar informações ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; 
- Prestar informações ao Poder Judiciário, Defensoria Pública do Estado, Polícia Civil do Estado e 
Departamento de Polícia Federal. 
- Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, e da Fazenda Pública; 
- Emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; 
- Estudar e minutar leis, decretos, portarias, contratos, termos de compromissos e responsabilidade, 
convênios, escrituras e outros atos; 
- Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades 
interessadas; 
- Exarar pareceres em contratos licitações, convênios, sindicâncias e em solicitações das secretarias; 
- Responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
- Executar outras tarefas correlatas. 
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21- PSICÓLOGO. 
- Utilizar métodos e técnicas psicológicas, visando o diagnóstico, observando reações e 

comportamentos individuais; 
- 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.      
 
 

22- RECEPCIONISTA. 
Atribuições do Cargo: Recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, 
averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor 
procurados.   Atender   chamadas   telefônicas.   Anotar   recados.   Prestar   informações. Registrar as 
visitas e os telefonemas recebidos. Auxiliar em pequenas tarefas de apoio administrativo.   Utilizar 
recursos   de   informática.   Auxiliar   nas   atividades   de   ensino, pesquisa   e   extensão.   Executar   
outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. Auxiliar   em   tarefas   simples   relativas   as   atividades   de   administração, para   
atender solicitações e necessidades da Administração. Conferir   as   quantidades   e   especificações   
dos   materiais   solicitados   e   distribuí-los   nos setores; Controlar frequência, registrar as horas 
trabalhadas e as ocorrências diárias; encaminhar ao setor competente os documentos pessoais dos 
funcionários, auxiliar   nas solicitações de materiais e  relatórios de bens móveis; fazer o controle 
patrimonial de bens; executar pedidos de compras de material de consumo e permanente para execução 
das atividades do setor; Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída de pessoas 
nos locais de trabalho, receber e transmitir mensagens telefônicas e fax; receber, coletar e distribuir 
correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes e outros, interna e externamente; fazer 
postagem, envio, recebimento e demais ações relacionadas aos serviços de correios e postagens, coletar 
assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da  unidade;  operar, abastecer, 
regular,  efetuar  limpeza  periódica  de máquina copiadora, controlar requisições de máquina copiadora, 
receber e assinar recibo de material  de consumo, correios, reprografia e outros. Utilizar recursos de 
informática. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; todas as atribuições do cargo 
serão desenvolvidas tanto na sede quanto nos distritos do Município conforme designação e necessidade 
da Administração, dirigir veículo público desde esteja no desenvolvimento de suas tarefas e seja 
devidamente habilitado, participar de Conselhos, Comissões e/ou qualquer tipo de colegiado necessário 
ao desenvolvimento de atividades do Município, atender o público em geral quando solicitado, poderá 
ainda assumir cargo de comissionados, receber gratificações, Executar outros encargos semelhantes 
pertinentes à categoria funcional, executar outras tarefas designadas por seus superiores, colaborar com 
a limpeza e organização do ambiente de trabalho, atender prontamente quando for designado para outros 
setores ou Secretarias do Município. Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas 
pelo superior hierárquico. 
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23- TEC. CONTABILIDADE. 
 Executar atividades do gênero contábil e financeira, como avaliação de fundos e orçamentos, 
organização de atos contábeis sistematicamente, elaborar demonstrações contábeis ao fisco e ao órgão 
inerente, entre outras atividades correlatas.     
 Analisar e elaborar de acordo com as necessidades contábeis da entidade, a estruturação e atualização 

do plano de contas utilizado; 
 Organizar e registrar atos e fatos contábeis em livros e fichários apropriados sistematicamente; 
 Elabora balancetes, demonstrações contábeis e declarações acessórias que venham a informar e 

demonstrar ao público e ao fisco as atividades realizadas no decorrer dos exercícios, administrando e 
utilizando dados registrados nos cadastros contábeis; 

 Administrar o trabalho de análise e conciliação de contas; 
 Arranjar, avaliar e dispor os dados contábeis e financeiros, classificando e controlando o fluxo de 

documentos, afim de apontar e subsidiar a elaboração de propostas orçamentárias; 
 Escriturar, em fichas adequadas os créditos orçamentários e adicionais, bem como sua movimentação; 
 Administrar e supervisionar o controle do fluxo de notas e empenhos financeiros resultantes de serviços 

prestados, analisando os documentos comprobatórios, relativos a natureza das despesas geradas e 
arquivando-os para possíveis consultas futuras; 

 Atender a auditorias fiscais; 
 Responder pela veracidade das informações contábeis e financeiras, pelas obrigações de ordem legal e 

pelas assumidas em razão do cargo; 
 Assessorar e elaborar o planejamento financeiro e contábil da Prefeitura; 
 Realiza outras atividades correlatas. 
 
 

24- TRATORISTA/40H. 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: Conduzir veículos automotores leves, caminhões e ônibus destinados 
ao transporte de passageiros e cargas desde que tenha carteira de motorista na categoria adequada ao 
tipo de transporte; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes e pequenas cargas que lhe 
forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis com o registro do KM do veículo na Nota 
Fiscal, verificar o nível e fazer trocas e/ou reposição água e óleo; verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos 
pneus; conduzir veículo tipo ambulâncias e UTI móvel desde que esteja devidamente habilitado 
conforme a legislação e capacitado com cursos de socorrista e/ou outros exigidos para categoria; auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 
oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o 
usuário, tipos de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e 
descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter 
atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins, preencher 
corretamente o diário de bordo do veículo; 
- Estando Habilitado e devidamente capacitado poderá Operar Máquinas Pesadas como rolo 
compactador, perfuratriz, motoniveladora, guindastes, guinchos, trator de esteiras, pá carregadeira, 
retroescavadeira e outros equipamentos rodoviários; providenciar a lavação, o abastecimento e a 
lubrificação da máquina com o respectivo registro de KM ou Horimetro; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou 
avarias com a máquina sob sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de 
combustível, lubrificação e manutenção em geral; proceder o mapeamento dos serviços executados, 
identificando o tipo de serviço, o local e a carga horária; manter atualizada a sua carteira nacional de 
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habilitação e a documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 
executar outras tarefas afins. 
- Estando Habilitado e devidamente capacitado poderá operar máquinas e implementos agrícolas: 
Controlar painel de comandos e instrumentos; conferir ruídos de máquinas e implementos; controlar 
barras de pulverização; misturar agrotóxicos e fertilizantes; carregar e descarregar adubos e colheitas; 
fixar balizas em solo. Ajustar máquinas e implementos: Regular altura de máquinas e implementos; 
ajustar profundidade e largura de implementos; regular velocidade de máquinas; regular quantidade de 
sementes e adubos; inverter polias; ajustar baliza de plantadeira. Preparar máquinas e implementos: 
Verificar nível de água e óleo e condições de filtro de ar; conferir tensionamento de correias; trocar 
pneus; acoplar implementos em trator; abastecer máquinas e implementos com registro de Km ou 
Horimetro; programar rotações de motor e turbinas; programar horários de atividades de máquinas. 
Realizar manutenção: Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; trocar peças de implementos e 
máquinas; lavar máquinas e implementos; limpar filtro de ar; trocar óleos e filtros; colocar água em pneus 
e baterias; calibrar pneus; guardar máquinas, implementos e equipamentos. Empregar medidas de 
segurança: Utilizar equipamentos de proteção individual, como óculos, abafadores, máscaras, botas e 
luvas; armazenar produtos químicos; sinalizar áreas de riscos de acidentes; confirmar desligamento de 
máquinas e implementos; encapar correias, correntes e giratórias de motor; engrenar máquinas 
agrícolas estacionadas. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
 
 

 

25- MÉDICO VETERINÁRIO. 
Atribuições do Cargo: 1. Participar de equipe multiprofissional constituintes do NASF (Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família). √ 2. Conduzir investigação epidemiológica e implementação de medidas de 
combate/controle de acidentes com animais peçonhentos. √ 3. Elaborar e desenvolver modelos de 
planilhas para cadastro dos produtores rurais, suas propriedades, equipamentos e bens semoventes, nos 
diferentes programas relacionados à Medicina Veterinária. √ 4. Realizar inspeção industrial e sanitária de 
Produtos de Origem Animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos 
instalados no Município que produzam matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, 
industrializem, fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embale produtos de origem animal, 
adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no município. √ 5. 
Participar da equipe multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de doenças transmitidas 
por alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando os serviços que manipulam produtos 
alimentícios, com vistas à redução da morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças. 6. 
Participar das comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e vetores, infecção 
hospitalar, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. 7. 
Participar de equipe multiprofissional na investigação de Saúde do Trabalhador nas áreas afins de sua 
profissão (abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras).  8. Fiscalizar e orientar empresas 
alimentícias quanto a segurança alimentar, conforme a legislação vigente. 9. Instaurar processo 
administrativo sanitário relacionado ao comércio e distribuição de alimentos, produção e indústria de 
produtos, zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos.  10. Promover a educação em saúde à 
população em geral e a grupos específicos, quanto à industrialização, comercialização e consumo de 
alimentos, bem como controle e profilaxia de zoonoses para prevenir doenças. 11. Analisar, registrar, 
cadastrar (comunicar início de fabricação) de estabelecimentos e produtos alimentícios no âmbito do 
município. 12. Proceder a coleta para análise laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas 
e embalagens, apoiando os programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos. 13. Planejar, 
desenvolver e executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à 
saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento 
dos recursos existentes. 14. Colaborar na defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das 
espécies silvestres, bem como de seus produtos. 15. Instaurar processo administrativo ambiental. 16. 
Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais; supervisionar e realizar 
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inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnológico e de segurança, nas Unidades de Vigilância em 
Zoonoses - UVZ, nos Centros de Acolhimento e Abrigo para Animais (de produção, domésticos e 
silvestres) e zoológicos de responsabilidade municipal. 17. Auxiliar na elaboração de projetos de leis, 
decretos, resoluções, instruções normativas e regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua 
competência. 18. Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o 
cooperativismo. 19. Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de 
combate/controle de doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a 
zoonoses, antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores. 20. Elaborar, coordenar, assessorar e 
executar programas para o combate e controle de vetores e fauna sinantrópica; controlar e combater 
pragas e vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. 21. Avaliar e dar parecer de projetos técnicos, 
memorial descritivo e fluxogramas relacionados à produção e manipulação de alimentos. 22. Realizar 
eutanásia1 nos casos de risco à saúde humana e/ ou investigação epidemiológica de zoonoses e 
antropozoonoses. 23. Promover a educação ambiental. 24. Avaliar condições de bem-estar animal. 25. 
Atuar na direção dos segmentos da administração pública relacionados às ciências veterinárias. 26. 
Participar de análises e avaliação de riscos ambientais. 27. Elaborar, desenvolver e executar estratégias, 
de controle populacional e bem-estar animal, visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, 
agravo à saúde e ao meio ambiente; promover ações com outras secretarias municipais.  28. Auxiliar nas 
pesquisas no campo da biologia e da etologia.  29. Participar na formulação de políticas públicas. 30. 
Elaborar, desenvolver e participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando cursos 
e palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle 
sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos públicos e entidades privadas, 
junto aos mesmos. 31. Proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando campanhas de 
vacinação (dos programas federais, estaduais e municipais), coleta de material biológico para diagnóstico 
de doenças de interesse em saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; 
notificar doenças de interesse animal, efetuando levantamento de dados, avaliação 
sanitária/epidemiológica e pesquisas, para possibilitar o controle sanitário da população animal. Poderá 
atuar em todas as Secretarias, Repartições e Setores do Município em atividades Administrativas tanto na 
sede quanto nos distritos do Município conforme designação e necessidade da Administração; 
Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 

 

26- VIGIA. 
Atribuições do Cargo: Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a observação de estabelecimentos e 
edifícios públicos, inspecionando-os sistematicamente e fiscalizando suas dependências para evitar 
incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar o fluxo de pessoas, 
identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; atender o público quando 
necessário, Executar outros encargos semelhantes pertinentes à categoria funcional, executar outras 
tarefas designadas por seus superiores, colaborar com a limpeza e organização do ambiente de trabalho, 
atender prontamente quando for designado para outros setores ou Secretarias do Município, poderá atuar 
em todas as Secretarias, Repartições e Setores do Município em atividades de Vigia tanto na sede quanto 
nos distritos do Município conforme designação e necessidade da Administração. Desenvolver outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
 

27- ZELADORA. 
Atribuições do Cargo: Inspecionar corredores, pátios, áreas e instalações do prédio. Fazer limpeza em 
geral no ambiente de trabalho sob sua responsabilidade de zeladoria, verificar a necessidade de reparos e 
condições de funcionamento da parte elétrica, hidráulica e de outros equipamentos. Fazer manutenção e 
reparos simples nos equipamentos, desde que seja de pequena monta e tenha conhecimento básico. 
Cuidar e realizar a higiene das dependências e instalações, zelar pelo cumprimento do regulamento 
interno e pelo uso devido das instalações. Comunicar ao seu superior imediato todas as irregularidades 
surgidas. Executar tarefas de limpeza, arrumação, manutenção, lavagens e Zeladoria em todos os 
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Departamentos do Município para o qual for designada; executar tarefas de cozinha tais como: cozinhar, 
preparar, lavar louças e utensílios, preparar merendas em estabelecimento de ensino, distribuir merenda, 
elaborar lista de compras de produtos alimentar, auxiliar em programas de melhoria alimentar, participar 
de capacitação e aprendizado culinário; todas essas atribuições do cargo serão desenvolvidas tanto na 
sede quanto nos Distritos do Município conforme designação e necessidade da Administração,  dirigir 
veículo público desde esteja no desenvolvimento de suas tarefas e seja devidamente habilitado, participar 
de Conselhos, Comissões e/ou qualquer tipo de colegiado necessário ao desenvolvimento de atividades 
no Município, atender o público em geral quando solicitado,  executar outras tarefas designadas por seus 
superiores, colaborar com a limpeza e organização do ambiente de trabalho, atender prontamente quando 
for designado para outros setores ou Secretarias do Município. Desenvolver outras atividades correlatas 
ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
 

28- TÉCNICO TRIBUTÁRIO. 
Atribuições do Cargo: Executar atividades acessórias e preparatórias; Executar assessoramento técnico 
e administrativo na ação fiscal relativa aos tributos de competência do Município; Exercer atividades 
atinentes à Administração Tributária, tanto internas como externas; Fazer inscrição de contribuintes 
Municipais; emitir e renovar alvarás; guias de sepultamento e serviços correlatos; Acompanhar e dar apoio 
e informações aos contribuintes para emissão de Nota fiscal eletrônica; Receber, protocolizar, passar 
recibos, conferir, digitar, arquivar e encaminhar documentos, formulários e petições; Executar serviços 
relacionados à manutenção de sistemas; Prestar informações em expedientes que lhes forem distribuídos; 
Levantar, inserir, atualizar e manter dados relativos ao cadastro imobiliário do Município; Emitir guias de 
receitas diversas do Município; fazer o cadastro manutenção e emissão das cobranças de IPTU, taxas e 
quaisquer outros tributos do Município;; Propor ações de melhorias do sistema de arrecadação do 
Município; Manter organizado o arquivo da repartição fiscal; Planejar ação fiscal; Constituir crédito 
tributários; Controlar Arrecadação de Tributos; Receber, analisar processos Administrativos Fiscais e 
encaminhar para procuradoria para emissão de parecer; organizar o sistema de informações cadastrais; 
Realizar Diligências; responder pelo Setor; Atender contribuintes e o público em geral; Executar outros 
encargos semelhantes pertinentes à categoria funcional, executar outras tarefas designadas por seus 
superiores, colaborar com a limpeza e organização do ambiente de trabalho, atender prontamente quando 
for designado para outros setores ou Secretarias do Município, dirigir veículo público desde esteja no 
desenvolvimento de suas tarefas e seja devidamente habilitado, poderá atuar tanto na sede quanto nos 
distritos do Município conforme designação e necessidade da Administração; desenvolver outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
 

29- TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

Atribuições do Cargo: Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 
pacientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa 
desenvolvidas na Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar;  
Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos 
mesmos; Colher e ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames de laboratório, segundo 
orientação; Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo 
instruções médicas ou de enfermagem; Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a 
higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;  
Verificar os sinais vitais e as condições gerais do paciente, segundo prescrição médica e de enfermagem;  
Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, 
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;  Cumprir prescrições de 
assistência médica e de enfermagem;  Realizar a movimentação e o transporte de pacientes de maneira 
segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;  Realizar controles e registros das 
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atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle 
estatístico; Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o 
necessário;  Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da 
instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente;  Controlar materiais, 
equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;  Manter equipamentos e a unidade de trabalho 
organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar 
atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu 
armazenamento e distribuição;  Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que 
estão avariados ou desgastados;  Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno 
bem como a coleta no lactário ou no domicílio; Auxiliar na preparação do corpo após o óbito; Participar de 
programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-
se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. Atender contribuintes e o público em geral; Executar outros encargos 
semelhantes pertinentes à categoria funcional, executar outras tarefas designadas por seus superiores, 
colaborar com a limpeza e organização do ambiente de trabalho, atender prontamente quando for 
designado para outros setores ou Secretarias do Município, dirigir veículo público desde esteja no 
desenvolvimento de suas tarefas e seja devidamente habilitado, poderá atuar tanto na sede quanto nos 
distritos do Município conforme designação e necessidade da Administração; desenvolver outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
 

30- DENTISTA. 

- 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 nos Sites: 
http://www.icaraima.pr.gov.br e http://www.ruffoconcursos.com.br e no Painel de Editais da Prefeitura 
Municipal e publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal Umuarama Ilustrado. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 02 

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. 
_______________________ 

Marcos Alex de Oliveira 
Prefeito Municipal. 
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