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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS – DESCRIÇÕES DOS CARGOS 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

CARGO: 101 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de serviços de limpeza e arrumação nas diversas unidades da Prefeitura. 

Descrição Analítica: 

 Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-

los nas condições de asseio requeridas; 

 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo 

com as determinações definidas; 

 Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 

 Lavar e guardar copos, pratos, panelas, talheres, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios 

de cozinha; 

  Dispor adequadamente os restos de comida e demais dejetos em latão de lixo, de forma a evitar 

a proliferação de insetos; 

  Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 

  Manter o material arrumado sob sua guarda; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 

consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 

aparência; 

 Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO: 102 - COVEIRO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende os cargos que se destinam a executar serviços de manutenção, limpeza e fiscalização 

de cemitérios, bem como os relativos a sepultamentos. 

Descrição Analítica: 

 Controlar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, 

exumação e localização de sepulturas; 

 Preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, bem como auxiliar na 

confecção de carneiros e gavetas, entre outros; 

 Abrir sepulturas, com instrumentos e técnicas adequados, a fim de evitar danos aos mesmos; 

 Auxiliar nos serviços funerários e no transporte de caixões; 

 Realizar o sepultamento; 

 Exumar cadáveres, desenterrando restos humanos e providenciado a guarda das ossadas, sob 

supervisão de autoridade competente; 

 Trasladar corpos e despojos; 
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 Abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o horário de visitas; 

 Limpar, capinar e pintar o cemitério; 

 Participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes e similares; 

 Comunicar-se com o superior imediato e solicitar sua presença nos locais em que houver 

problemas; 

 Propor medidas que visem melhorar a qualidade dos trabalhos e agilizar as operações; 

 Controlar o material de consumo no cemitério, verificando o nível de estoque para, 

oportunamente, solicitar reposição; 

 Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe, 

inclusive quanto a precauções e medidas de segurança; 

 Cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde; 

 Utilizar equipamentos de proteção definidos pela prefeitura e de acordo com as normas de 

segurança do trabalho; 

 Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza; 

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 103 - COZINHEIRA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a preparação de alimentação e/ou lanches, temperando os alimentos refogando-os, 

assando-os, cozinhando-os, fritando-os ou tratando-os de outro modo, para atender as exigências 

de cada prato. 

Descrição Analítica: 

 Separar o material a ser utilizado na alimentação, escolhendo panelas, temperos, molhos e outros 

ingredientes, para facilitar sua manipulação; 

 Preparar os alimentos, cortando-os, amassando-os ou triturando-os e temperando-os, para garantir 

a forma e o sabor adequados a cada prato ou para seguir uma receita; 

 Colocar os alimentos em panelas, formas ou outros recipientes, untando-os com óleo, azeite ou 

manteiga, para possibilitar o cozimento; 

 Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de alimentação, relacionando alimentos, 

preparando refeições ligeiras e distribuindo-as para atender ao programa alimentar dos 

estabelecimentos hospitalares do município. 

  Preparar café e chá separando os ingredientes e medindo-os de forma adequada para se ter uma 

bebida que atenda aos consumidores; 

 Manter asseado e ordenado o local de trabalho, limpando-o, assim como os utensílios, e 

arrumando tudo em seus devidos lugares, para assegurar condições de higiene e boa aparência ao 

ambiente; 

 Executar outras atribuições afins. 
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CARGO: 104 - PEDREIRO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e edifícios públicos, na parte referente 

à alvenaria. 

Descrição Analítica: 

 Efetuar a locação de pequenas obras;  

 Fazer alicerces;  

 Levantar paredes de alvenaria;  

 Fazer murros de arrimo;  

 Trabalhar com instrumentos de nivelamentos e prumo;  

 Construir bueiros, fossas e pisos de cimento;  

 Fazer orifícios em pedras, cimentadas e outros materiais;  

 Proceder e orientar a preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de parede;  

 Preparar e aplicar caiações em paredes;  

 Fazer blocos de cimento;  

 Mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento;  

 Assentar marcos de portas e janelas;  

 Colocar azulejos e ladrilhos;  

 Armar andaimes;  

 Fazer reparos em obras de alvenaria;  

 Instalar aparelhos sanitários;  

 Assentar e recolocar tijolos, tacos, lambris e outros;  

 Trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção;  

 Operar com instrumentos de controle de medidas;  

 Cortar pedras;  

 Orientar e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e auxiliares;  

 Dobrar ferro e executar demais tarefas correlatas. 

 

CARGO: 105 - TRABALHADOR BRAÇAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de serviços de limpeza, capinação, jardinagem, aplicação de herbicidas, 

inseticidas, movimentação de materiais e outras atividades manuais que exigem esforço físico. 

Descrição Analítica: 

 Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-

los nas condições de asseio requeridas; 

 Executar serviços de capinação e roçagem; 

 Executar serviços de jardinagem e podas de arvores ornamentais; 

 Aplicar herbicidas nos locais determinados; 
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 Aplicar inseticidas nos prédios municipais, quando determinados; 

 Auxiliar dos serviços de construção civil; 

 Efetuar o transporte de materiais, carga e descarga de veículos; 

 Abrir valas; 

 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo 

com as determinações definidas; 

 Manter o material arrumado sob sua guarda; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 

consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 

aparência; 

 Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO: 106 - VIGIA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a exercer a vigilância e manutenção em logradouros e próprios municipais. 

Descrição Analítica: 

 Exercer vigilância em locais previamente determinados; 

 Realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar 

roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; 

 Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, 

verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; 

 Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas, investigando 

quaisquer condições anormais que tenha observado; 

 Responder as chamadas telefônicas e anotar recados; 

 Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; 

 Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CARGO: 107 - ZELADOR (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Alfabetizado. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de serviços de limpeza e arrumação nas diversas unidades da Prefeitura. 

Descrição Analítica: 

 Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-

los nas condições de asseio requeridas; 

 Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo 

com as determinações definidas; 

 Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 

 Lavar e guardar copos, pratos, panelas, talheres, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios 

de cozinha; 
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  Dispor adequadamente os restos de comida e demais dejetos em latão de lixo, de forma a evitar 

a proliferação de insetos; 

  Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso. 

 

CARGO: 201 - LAVADOR DE VEÍCULOS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende na execução da atividade de lavar veículos externo e internamente, removendo 

detritos, pó e sujeira em geral, utilizando máquinas pneumáticas, aspiradores de pó, escovas e 

materiais similares. 

Descrição Analítica: 

 Executar a lavagem dos veículos oficiais, máquinas e equipamentos encaminhados para esse 

serviço, utilizando os produtos adequados, materiais necessários, etc.; 

 Executar a limpeza do veículo por dentro com aspiração de pó, quando necessário;  

 Anotar todos os serviços em papeleta própria, informando entrada e saída do veículo e 

ocorrências;  

 Efetuar a troca de óleo e completar o nível de água, quando necessários;  

 Prestar serviços diversos, instalar painéis e cartazes, limpar e guardar veículos; 

 Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos 

utilizados;  

 Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os 

e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;  

 Primar pela qualidade dos serviços executados;  

 Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do serviço público;  

 Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 202 - MECÂNICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a atividade de mecânica em geral, mantendo e reparando máquinas, equipamentos 

e motores de diferentes espécies. 

Descrição Analítica: 

 Examinar o veículo ou equipamentos rodoviários, inspecionando-os para determinar os defeitos 

e anormalidades de funcionamento dos mesmos; 

  Efetuar o desmonte, a limpeza e montagem de motores em geral peças de transmissão diferencial 

e outras partes, segundo técnicas apropriadas; 

 Consertar peças de máquinas e equipamentos; 
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 Proceder à distribuição, ajuste e retificação de peças de motor, utilizando ferramentas manuais, 

instrumento de medição e controle e outros equipamentos para assegurar-lhes seu bom 

funcionamento; 

 Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas mecânicos dos 

equipamentos, utilizando ferramentas apropriadas para recondicioná-las para assegurar seu 

funcionamento; 

 Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; 

 Fazer solda elétrica ou oxigênio; 

 Converter ou adaptar peças; 

 Inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, bombas, máquinas e equipamentos 

rodoviários; 

 Inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessárias unidades e partes de automotores, 

magnetos, geradores e distribuidores; 

 Desmontar e montar caixas de mudanças 

 Recuperar e consertar hidro vácuos; 

 Reparar máquina a óleo diesel, gasolina ou álcool; 

 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais 

casos, o carro guincho ou reboque; 

 Testar o veículo ou equipamento, uma vez reparado, dirigindo-o para comprovar o resultado da 

tarefa realizada; 

 Executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico; 

 Executar outras tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CARGO: 203 - MOTORISTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a atividade de conduzir veículos automotores de pequeno porte, zelando pela 

conservação e funcionamento do mesmo. 

Descrição Analítica: 

 Dirigir automóveis e veículos utilitários de transporte de passageiros e cargas, dentro ou fora do 

Município; 

  Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, 

água do radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 

combustível, entre outros; 

 Verificar se a documentação do veículo a ser utilizada está completa, bem como devolvê-la a 

chefia imediata quando do término da tarefa; 

  Zelar pela segurança dos passageiros, verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 

segurança; 

 Fazer pequenos reparos de urgência; 

  Manter o veículo limpo, interno e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção 

sempre que necessário; 

 Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 

 Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e 

pessoas transportados, itinerários e outras ocorrências; 

 Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
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 Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário 

estabelecido ou instruções específicas; 

  Executar outras atribuições afins. 

 

CARGO: 204 - OPERADOR DE MÁQUINAS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo e CNH “C”. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a atividade de operar máquinas rodoviárias e tratores, destinadas aos diversos tipos 

de serviços de terraplanagem, nivelamento, escavação, abaulamento, transporte de terras e 

similares. 

Descrição Analítica: 

 Operar máquinas rodoviárias, e tratores. 

  Executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos, abrir valetas 

e cortar taludes; 

 Operar máquinas rodoviárias em escavação transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; 

 Operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; 

 Comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento; 

 Auxiliar no conserto das máquinas; 

 Cuidar da limpeza e conservação das máquinas zelando pelo bom funcionamento das mesmas; 

 Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 

responsabilidade; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CARGO: 205 - TRATORISTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo e CNH “C”. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a atividade de operar máquinas agrícolas destinadas ao preparo, plantio e colheita 

de produtos agrícola e serviços de transportes de resíduos em geral. 

Descrição Analítica: 

 Operar máquinas agrícolas, tratores, plantadeiras e colheitadeiras; 

 Lavar e discar terras preparando-as para o plantio; 

 Cuidar da limpeza e conservação das máquinas zelando pelo bom funcionamento das mesmas; 

 Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 

responsabilidade; 

 Efetuar o transporte de resíduos sólidos; 

 Operar trator agrícola equipado com roçadeiras para serviços em praças, parques e jardins; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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CARGO: 301 - AGENTE ADMINISTRATIVO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a auxiliar na execução de serviços administrativos simples, operar máquinas 

duplicadoras, microcomputadores e realizar pequenos mandados externos. 

Descrição Analítica: 

 Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, 

separando-os por destinatários, observando o nome e a localização, solicitando assinatura em 

livro de protocolo; 

 Auxiliar na execução de serviços simples de almoxarifado, apanhando materiais de consumo em 

depósitos, conferindo-os com as requisições, transportando-os e guardando-os em locais 

apropriados; 

 Prestar informações simples, de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e 

transmitindo recados; 

 Auxiliar na execução de serviços simples de escritório, carimbando, protocolando, colhendo 

assinaturas, fornecendo numeração de correspondências, entre outros; 

 Executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo pequenas 

compras, realizando depósitos e retiradas bancárias e pagamentos de pequeno valor; 

 Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, 

abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 

 Registrar a entrada e saída de trabalhos de duplicação, anotando em formulário próprio o número 

de matrizes e de cópias efetuadas e o setor solicitante; 

  Zelar pela manutenção de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade; 

 Executar outras atribuições afins. 

 

CARGO: 302 a 305 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Lei nº 1.127/2020 - Lei Federal nº 

13.595/2018) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data 

da publicação do edital e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de 40 horas. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 

ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

Descrição Analítica: 

 Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 

 A promoção de ações de educação para a saúde individual ou coletiva; 

 Efetuar o registro, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

 Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

 Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
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 Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam 

a qualidade de vida. 

 

CARGO: 306 - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Lei nº 1.127/2020 - Lei Federal nº 

13.595/2018) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, 

com carga horária mínima de 40 horas. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

Descrição Analítica: 

 Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, Leishmaniose, Chagas, esquistossomose etc. 

 Exercer as atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos 

endêmicos; 

 Vistoriar e detectar focos em locais suspeitos,  

 Executar a eliminação de focos e fazer as orientações gerais de saúde; 

  Prevenir à dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; 

 Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo 

com as necessidades definidas pelo gestor;  

 Emitir relatórios, subir escadas para verificação de caixa d’água, calhas e telhados. 

 

CARGO: 307 - AGENTE PATRIMONIAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende, controlar, supervisionar e executar as atividades pertinentes à administração dos 

bens patrimoniais móveis e imóveis de propriedade do Município. 

Descrição Analítica: 

 Manter atualizados os registros dos Bens Patrimoniais, bem como a responsabilidade das 

respectivas unidades de localização, devendo ser procedidos periodicamente inventários, através 

das verificações físicas e por ocasião do encerramento do exercício, através do Inventário de bens 

patrimoniais. 

 Garantir o controle, a guarda e a conservação dos bens móveis permanentes integrados ao 

patrimônio da unidade; 

 Conferir a presença dos bens que estiverem sob sua responsabilidade, ou seja, garantir que 

realmente os bens estejam fisicamente no local indicado; 

 Controlar a movimentação física dos bens patrimoniais da unidade; 

 Certificar o recebimento dos bens patrimoniais destinados ao setor; 

 Acompanhar os servidores dos órgãos de patrimônio quando da incorporação de novos bens; 

 Solicitar as transferências de carga patrimonial dos bens alocados na unidade; 

 Solicitar a movimentação física dos bens para outros setores; 

 Solicitar as manutenções e reparo dos bens, acompanhando desde a saída até o retorno do bem; 
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 Acompanhar possíveis cessões temporárias do bem para outro setor ou outra unidade; 

 Solicitar os recolhimentos para desfazimento e baixa de bens inservíveis; 

 Acompanhar os servidores dos órgãos de patrimônio quando do recolhimento de bens inservíveis; 

 Realizar a identificação em caso de algum bem sem a devida plaqueta; 

 Relatar casos de avaria, destruição, extravio, furtos e roubos de bens patrimoniais da unidade; 

 Manter atualizada a relação dos bens alocados na unidade, seus responsáveis patrimoniais, bem 

como as características completas de identificação dos mesmos; 

 Realizar periodicamente inventários físicos orientados pelo setor de patrimônio, nas mudanças de 

chefia ou quando houver substituição dos respectivos Agentes Patrimoniais; 

 Fazer periodicamente a conferência física dos bens da unidade, em especial antes de sair e após 

regressar de férias ou licenças, em conjunto com o substituto eventual; 

 Atender aos órgãos de controle interno e externo durante eventuais inspeções; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 308 - ALMOXARIFE (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Coordenar o trabalho de recebimento, estocagem, cadastramento e liberação de materiais e 

realizar controles diversos e expedição de produtos utilizados na prefeitura, visando assegurar o 

abastecimento dos setores. 

Descrição Analítica: 

 Coordenar a ordem e o mapeamento de produtos dentro do almoxarifado, supervisionar e instruir 

colaboradores para atendimento de procedimentos operacionais visando atendimento de 

qualidade assegurada e perda zero; 

 Avaliar constantemente o orçamento da área e pedidos colocados com o objetivo de evitar falta 

ou excesso de itens dentro das áreas; 

 Promover análises de recebimentos de materiais, avaliando restrições para dias e horários dentro 

da dinâmica do almoxarifado; 

 Desenvolver com as áreas de compras, estratégias para diluir da melhor forma dias e horários 

para entrega, evitando a concentração elevada de fornecedores; 

 Avaliar necessidades de treinamento de cada colaborador, prover ferramentas de 

desenvolvimento; 

 Desenvolver outras atividades pertinentes a função, quando solicitadas pelo superior. 

 

CARGO: 309 - ATENDENTE INFANTIL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Executar atividades de orientação e recreação infantil. 

Descrição Analítica: 

 Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas;  

 Acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais; 

  Proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 
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  Auxiliar a criança na alimentação; servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem;  

 Auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora;  

 Observar a saúde e o bem-estar das crianças, levando-as, quando necessário, para atendimento 

médico e ambulatorial;  

 Ministrar medicamentos conforme prescrição médica;  

 Prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência;  

 Orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; 

 Levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; 

 Vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de 

seu substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao final do período de atendimento; apurar 

a frequência diária e mensal dos menores; executar tarefas afins. 

 

CARGO: 310 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo, curso de capacitação em Auxiliar de Saúde Bucal e 

registro no CRO. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planeja e organiza e prepara os procedimentos necessários ao trabalho odontológicos em 

consultórios, clínicas e em órgãos de saúde. Auxilia na orientação sobre prevenção de doença 

bucal, participando de programas de promoção de saúde, projetos educativos e de orientação de 

higiene bucal.  

Descrição Analítica: 

 Participar das ações de promoção, prevenção e assistência ao atendimento odontológico; 

 Auxiliar o dentista no atendimento aos pacientes; 

 Preparar o material e equipamentos para uso do dentista; 

 Lavar condicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas; 

 Prestar cuidado de conforto, movimentação ativo e passivo nos pacientes; 

 Proporcionar o maior grau de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; 

 Faz imobilizações especiais quando necessário, adapta o paciente ao ambiente do consultório 

odontológico realizando entrevistas e orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança e 

sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; 

 Executa outras atividades inerentes ao cargo, ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

 Executar outras atribuições afins. 

 

CARGO: 311 - EDUCADOR/CUIDADOR (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de atuar na recepção e no apoio a usuários (crianças, 

jovens, adultos ou idosos) de unidades de acolhimento, promovendo a autonomia, participação 

social e autoestima. 

Descrição Analítica: 

 Orientar, encaminhar e informar sobre serviços, projetos e benefícios concedidos aos usuários e 

seus familiares; 
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 Acompanhar os serviços de educação, saúde e outros necessários no dia a dia, bem como aquelas 

que requerem saídas dos centros de acolhimento; 

 Desenvolver atividades recreativas, atividades de higiene e cuidados básicos aos usuários; 

 Zelar pela saúde e integridade dos pacientes; 

 Orientar e auxiliar na alimentação e locomoção; 

 Acompanhar e avaliar o processo de desenvolvimento psicomotor e comportamental do usuário; 

 Ministrar medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde; 

 Prestar primeiros socorros e pequenos curativos; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 312 - ELETRICISTA DE VEÍCULOS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Realiza instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisa as 

necessidades de troca e regulagem, monta sistemas e aplica testes de funcionamento. 

Descrição Analítica: 

 Instalar sistemas elétricos em veículos, como circuito de luz, sinalização de controle de partida e 

de bateria, efetuando as ligações e testando seu funcionamento;  

 Efetuar a manutenção elétrica em veículos, reparando circuitos de ignição, consertando ou 

substituindo fiação, faróis de neblina, fusíveis, chaves de luz alta e baixa, relês de partida, motor 

de arranque, cabos conectores, terminais e lâmpadas, limpando escovas de gerador, ajustando 

reguladores de voltagem e outros, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, e materiais 

isolantes;  

 Ajustar, montar e regular motores elétricos e dínamos, utilizando-se de desenhos, esquemas e 

especificações técnicas;  

 Realizar serviços de enrolamento em componentes de motores elétricos, utilizando aparelhos de 

precisão, como amperímetro e multitestes;  

 Testar máquinas elétricas para verificar o funcionamento das mesmas;  

 Lubrificar motores de produção de energia elétrica, executando trabalhos de filtragem de óleo de 

transformadores e disjuntores efetuando a troca de papéis de filtro;  

 Testar baterias e verificar o nível d’água;  

 Carregar e preparar soluções ácidas para bateria, utilizando equipamento próprio;  

 Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 

atividades; 

 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 

trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

CLARA/MS - EDITAL Nº 01/2020 
 

 

13 
 

CARGO: 313 - ELETRICISTA PREDIAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de trabalhos de montagem e reparos em instalações de baixa e alta 

tensão, em edifícios ou outros locais, guiando-se por diagramas e outras especificações, utilizando 

ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medições elétricos e eletrônicos, materiais 

isolantes e equipamentos de soldar, para possibilitar o funcionamento dos mesmos. 

Descrição Analítica: 

 Estudar os trabalhos, consultando plantas e/ou esquemas, especificações e outras informações, 

para estabelecer o roteiro das tarefas; 

 Instalar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando 

ferramentas normais, comuns e especiais, materiais e elementos de fixação, para estruturar a parte 

geral da instalação de condutos, utilizando equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de 

aço, grampos e dispositivos de fixação, para possibilitar a passagem da fiação; 

  Instalar condutores elétricos, utilizando chaves, alicate, conectores e material isolante, para 

permitir a distribuição de energia; 

 Testar a instalação, fazendo-a funcionar repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho 

executado; 

  Testar os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de medição elétricos e eletrônicos, para 

detectar partes ou peças defeituosas;  

 Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e 

especiais, materiais isolantes e soldas, para devolver a instalação elétrica condições normais de 

funcionamento. 

 

CARGO: 314 - FISCAL DE INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário, coordenando ou 

executando atividades de inspeção nos estabelecimentos do ramo da indústria e comercialização 

de produtos alimentícios, para proteger a saúde da coletividade. 

Descrição Analítica: 

 Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento 

das normas de higiene contida na legislação em vigor; 

 Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, verificando as 

condições sanitárias dos seus interiores, limpeza dos equipamentos refrigeração do ambiente, 

suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam os 

alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de alimentos sadios 

e de boa qualidade; 

 Providenciar a interdição de locais com presença de animais tais como pocilgas e galinheiros, que 

estejam instalados em desacordo com as normas municipais; 

 Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; 

 Participar de campanhas de controle de vetores, vacinação antirrábica dentre outras; 
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 Elaborar relatórios de inspeção realizados; 

 Executar outras atribuições afins. 

 

CARGO: 315 - INSPETOR DE ALUNOS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compete zelar pela disciplina geral dos alunos dentro da unidade escolar ou em suas imediações. 

Descrição Analítica: 

 Orientar os alunos quanto às normas da unidade escolar; 

 Organizar a entrada e saída dos alunos; 

  Zelar pela disciplina dos alunos dentro e fora das salas de aula; 

  Orientar os alunos quanto à manutenção da limpeza da escola; 

 Monitorar o deslocamento e permanência dos alunos nos corredores e banheiros da unidade 

escolar; 

  Realizar atividades de recepção; 

 Acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os funcionários da unidade 

escolar e os usuários dos serviços educacionais; 

  Zelar pelo cumprimento do horário das aulas; 

 Prestar assistência, no que lhe couber, ao aluno que adoecer ou sofrer qualquer acidente, 

comunicando o fato de forma imediata à autoridade escolar competente; 

 Levar ao conhecimento do diretor escolar os casos de infração e indisciplina; 

 Encaminhar à orientação educacional e/ou supervisão escolar o aluno retardatário e não permitir, 

antes de findar os trabalhos escolares, a saída de alunos sem a devida autorização; 

 Desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, 

zelo, discrição e honestidade; 

 Informar ao diretor ou ao diretor-adjunto, a permanência de pessoas não autorizadas no recinto 

da unidade escolar; 

 Preparar material para os professores quando solicitado; 

 Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 

 Conhecer e cumprir os termos deste regimento. 

 

CARGO: 316 - INSTRUTOR DE ARTESANATO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo com Capacidade Técnica Comprovada. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende na execução de atividades de orientar e ensinar o aluno a desenvolver habilidades 

artísticas, utilizando-se de técnicas criativas. Ministrar e preparar o material didático das aulas de 

Artesanato conforme orientação e conteúdo previamente distribuído, aplicar provas, desenvolver 

trabalhos em aula e esclarecer dúvidas. 

Descrição Analítica: 

 Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de artesanato em geral; 

 Coordenar os trabalhos de instrução no ateliê de artesanato;  
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 Instruir alunos quanto às regras de funcionamento do ateliê, ao uso correto do maquinário e dos 

métodos de produção artesanal em geral;  

 Manter a ordem e limpeza do ateliê;  

 Receber, separar e organizar matéria prima para a produção artesanal; 

 Organizar os trabalhos em relação aos artesãos cadastrados e suas potencialidades individuais;  

 Organizar a produção artesanal depois de pronta;  

 Preparar e organizar portfólio de produtos e metodologia de produção de artesanato em geral;  

 Sugerir a aquisição de materiais e demais produtos de decoração;  

 Sugerir a aquisição de equipamentos;  

 Buscar aperfeiçoamento em relação às possíveis técnicas de artesanato em geral não aplicadas;  

 Utilizar e valorizar o patrimônio cultural do Município em relação à produção de artesanato e 

souvenires;  

 Priorizar os pedidos de produção advindos dos parceiros do ateliê; 

 Responsabilizar-se pelo ensino coletivo;  

 Estimular o trabalho em equipe entre os alunos;  

 Organizar e controlar a frequência dos alunos;  

 Elaborar relatório anual das atividades;  

 Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos, 

maquinário, materiais e do espaço do ateliê;  

 Acompanhar grupo de artesãos em eventos, feiras e mostras no Município, ou fora dele, em dias 

e horários que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os trabalhos no ateliê, incluindo 

feriados, finais de semana ou ocasiões em que a Prefeitura solicitar;  

 Responsabilizar-se pelo material e equipamento utilizado durante as aulas; 

 Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas;  

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 317 - INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo com Capacidade Técnica Comprovada. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende na execução de atividades de desenvolver o trabalho de dança e artes cênicas; 

organizar grupos e oficinas terapêuticas de dança e artes cênicas, auxiliar nas atividades de dança 

e artes cênicas realizadas pelos profissionais responsáveis. 

Descrição Analítica: 

 Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino da dança e artes cênicas através de aulas teóricas 

e práticas e da correta aplicação dos exercícios; 

 Responsabilizar-se pelo ensino coletivo;  

 Fazer os ensaios e coordenar as apresentações;  

 Estimular o trabalho em equipe entre os alunos; 

 Preparar material didático para as aulas, coreografias e sugerir apresentações;  

 Organizar e controlar a frequência dos alunos;  

 Elaborar relatório anual das aulas;  

 Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção, limpeza e guarda dos materiais e do espaço de 

ensaio;  

 Realizar testes de aptidão e seleção;  
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 Acompanhar e coordenar apresentações (individuais ou em grupo) dos alunos em eventos e 

concursos do Município, ou fora dele, em dias e horários que poderão ser diferentes daqueles em 

que ocorrem os ensaios, incluindo feriados, finais de semana ou ocasiões em que a Prefeitura 

solicitar; 

 Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas;  

 Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas;  

 Desenvolver trabalhos em aula e esclarecer dúvidas;  

 Elaborar programas e planos de curso;  

 Colaborar com as atividades de articulação e desenvolvimento do Município; 

 Estimular a participação dos alunos; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 318 - INSTRUTOR DE MÚSICA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo com Capacidade Técnica Comprovada. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Orientar e ensinar o aluno a desenvolver habilidades musicais utilizando-se de instrumentos 

diversos apresentando diferentes estilos musicais. 

Descrição Analítica: 

 Desenvolver atividades de expressão vocal, contribuindo para o desenvolvimento da atenção e 

concentração em atividades de complementação pedagógica; 

 Estimular a descoberta da musicalidade; 

 Orientar a escolha musical e debater suas repercussões sociais;  

 Sugerir e organizar apresentações públicas.  

 Organizar a formação de bandas e fanfarras; 

 Ministrar aulas teóricas e práticas de música e canto; 

 Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo. 

 

CARGO: 319 - OPERADOR DE CADASTRO ÚNICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de consultar, operar e monitorar dados e informações 

registradas em documentos, formulários físicos, eletrônicos e nos sistemas web/online do 

Cadastro Único. 

Descrição Analítica: 

 Atender os usuários do Cadastro Único e benefícios sociais; 

 Realizar a digitação dos dados coletados no Sistema do Cadastro único; 

 Preencher os formulários de cadastramento nos domicílios das famílias, nos postos de 

atendimento ou em ações itinerantes; 

 Organizar os arquivos e conferir os formulários digitados; 

 Preencher formulários manual e coletar informações sócio demográficas e socioeconômicas em 

domicílio, em acompanhamento ao técnico; 
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 Operar microcomputadores, utilizando planilhas eletrônicas e aplicativos específicos do Cadastro 

Único, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; 

 Orientar as famílias sobre os benefícios advindos do Cadastro Único, prestando informações 

afeitas ao processo de entrevista e aos objetivos do Cadastro Único; 

 Atuar no processo de triagem, identificar as demandas das famílias e orientar sobre os programas 

sociais; 

 Corrigir erros de preenchimento em formulários, verificando os dados coletados; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 320 - ORIENTADOR SOCIAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Medição dos processos grupais de serviços socioeducativo, sob orientação de profissional de 

referência de nível superior do CRAS. 

Descrição Analítica: 

 Atuar diretamente no desenvolvimento pessoal e social dos usuários, onde e responsável direto 

pelas atividades exercidas com as crianças e adolescentes nos grupos; 

 Participação de atividades de planejamento de atividades a serem desenvolvidas em função das 

demandas específicas dos usuários do Programa; 

 Participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o Serviço/Programa, juntamente 

com a equipe de trabalho responsável pela execução e equipe do CRAS; 

 Alimentação de sistema de informação, sempre que for designado; 

 Atuação como referência para os jovens e para os demais profissionais que desenvolvem 

atividades com o coletivo de jovens sob sua responsabilidade; 

 Registro da frequência dos jovens, registro das ações desenvolvidas e encaminhamento mensal 

das informações para o profissional de referência do CRAS; 

 Organização e facilitação de situações estruturais de aprendizagem e de convívio social, 

explorando e desenvolvendo temas transversais e conteúdos programáticos do Projovem 

Adolescente; 

  Desenvolvimento de oficinas esportivas e de lazer; culturais e de informática; 

 Identificar o perfil dos usuários e acompanhar sua evolução nas atividades desenvolvidas; 

 Acompanhamento de Projetos de Orientação Profissional de jovens;  

 Identificação e encaminhamento de famílias para o CRAS; 

 Manter arquivo físico da documentação dos grupos, incluindo os formulários de registros das 

atividades e de acompanhamento dos usuários; 

 Participar de reuniões com as famílias dos usuários do Serviço/Programa. 

  Participação de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do 

serviço socioeducativo; 

  Executar outras tarefas afins. 
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CARGO: 321 - SECRETÁRIO DE ESCOLA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Conhecer o Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino e cumprir a legislação em 

vigor e as instruções normativas emanadas da Secretária Municipal de Educação, que regem o 

registro escolar do aluno e a vida legal do estabelecimento de ensino. 

Descrição Analítica: 

 Distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos demais técnicos administrativos;  

 Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada;  

 Organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, 

ordens de serviço, ofícios e demais documentos;  

 Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência e 

conclusão de curso;  

 Elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades 

competentes; 

 Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, 

em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da 

autenticidade dos documentos escolares; 

 Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo por 

qualquer irregularidade; 

 Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado;  

 Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da escola, referentes à 

sua estrutura e funcionamento; 

 Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações 

sobre a legislação vigente e a organização e funcionamento do estabelecimento de ensino, 

conforme disposições do Regimento Escolar; 

 Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria; 

 Orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro Registro de Classe com os resultados 

da frequência e do aproveitamento escolar dos alunos;  

 Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas da secretaria, 

quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação comprobatória, de adaptação, 

aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação, reclassificação e regularização de 

vida escolar; 

 Organizar o livro-ponto de professores e funcionários, encaminhando ao setor competente a sua 

frequência, em formulário próprio;  

 Secretariar os Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as respectivas Atas;  

 Conferir, registrar e/ou catalogar materiais e equipamentos recebidos; 

 Comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria da escola;  

 Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde 

que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função;  

 Auxiliar a equipe pedagógica e direção para manter atualizados os dados no Sistema de Controle 

e Remanejamento dos Livros Didáticos; 

 Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quando solicitado;  

 Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; 
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 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com 

pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;  

 Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as específicas da sua 

função. 

 

CARGO: 401 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo, curso Técnico de Enfermagem e registo no COREN. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a orientação do pessoal auxiliar quanto às tarefas de enfermagem e atendimento ao 

público, executar as tarefas de maior complexidade e auxiliar médicos e enfermeiros em suas 

atividades específicas. 

Descrição Analítica: 

 Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando 

medicamentos ou tratamento aos pacientes, como administração de sangue e plasma, controle de 

pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais; 

 Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 

pressão; 

 Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de 

diálise, cateterismo, instilações, lavagens de estômago e outros tratamentos, para proporcionar 

bem-estar físico e mental aos pacientes; 

 Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, bem como a 

limpeza de ferimentos, cortes e queimaduras segundo orientação médica; 

 Adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados, realizando 

entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-os; 

 Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental 

necessário, conforme instruções recebidas; 

 Preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e equipamentos para a realização de 

exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 

 Participar de campanhas de vacinação; 

 Assistir ao enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; 

 Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos 

programas de vigilância sanitária; 

 Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de 

programas de educação sanitária; 

 Atender prontamente chamadas de emergência em residências ou via pública, prestando os 

primeiros socorros necessários e acompanhando o paciente até a unidade hospitalar; 

 Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, 

bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 

 Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos 

sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); 

 Orientar a população em assuntos de sua competência; 

 Registrar e orientar servidores para apurarem e registrarem todos os procedimentos executados 

no âmbito da enfermagem, efetuando o lançamento em planilha própria para efeito de registro e 

cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;  
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 Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de 

estoque para, quando for o caso, solicitar reposição; 

 Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação 

dos equipamentos que utiliza; 

 Observar o uso de indumentária apropriada, segundo as normas de higiene e do local de trabalho 

bem como utilizar equipamentos de proteção individual; 

 Treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; 

 Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; 

 Observar as normas de higiene e segurança do trabalho; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 402 - TÉCNICO DE INFORMÁTICA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo, curso Técnico na área de Informática. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de realizar configurações de sistemas informáticos, a 

instalar equipamentos e a verificar as causas de falhas na programação de computadores. 

Descrição Analítica: 

 Dar suporte técnico aos setores da Prefeitura, remanejando equipamentos, instalando e 

reinstalando softwares;  

 Fazer backups diários e periódicos dos códigos fonte e das estruturas de banco de dados dos 

sistemas gerenciados pela área de informática;  

 Manter atualizadas diariamente as planilhas das tarefas executadas pelo setor;  

 Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos micros e demais componentes; 

 Realizar a administração e manutenção dos laboratórios de informática da Prefeitura, bem como 

dos recursos computacionais neles existentes;  

 Orientar compras e suprimentos para a manutenção de equipamentos; 

 Participar diretamente no desenvolvimento de sistemas e aplicativos;  

 Dar suporte físico e lógico à ampliação e manutenção da rede;  

 Dar treinamento a usuários dos softwares instalados e informática básica; 

 Efetuar os levantamentos de dados e estudos de viabilidade para definir objetivos, estabelecer 

requisitos e definir diretrizes para os projetos de sistemas;  

 Desenvolver e implantar projetos de sistemas de informação;  

 Participar de programas gerais de informática;  

 Documentar o sistema e dar treinamento aos usuários;  

 Realizar manutenções nos sistemas e programas implantados;  

 Acompanhar a implantação de sistemas realizados por pessoal externo; 

 Administrar e realizar manutenção nos sistemas de informação;  

 Apresentar relatório semestral de atendimento (número, tipo de atendimento, bem como tempo 

médio entre chamadas e atendimentos e servidores envolvidos);  

 Realizar a produção e distribuição de documentos e informações inerentes a aplicações da área;  

 Seguir as normas e procedimentos técnicos definidos pelas instâncias superiores da 

administração;  

 Deslocar-se entre as unidades da Prefeitura e para outras localidades de interesse da 

administração, conduzindo veículos oficiais, para execução de suas funções; 

 Zelar pela guarda e manutenção do patrimônio da Prefeitura; 
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 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 403 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo, curso Técnico específico na área e registro no CRF. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Executar, sob supervisão trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com dosagens e análises 

bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, realizando ou orientando exames, testes 

de cultura e microrganismo, através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros 

meios, para possibilitar o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.  

Descrição Analítica: 

 Executar tarefas referentes à realização de análises, coletando e/ou preparando materiais, 

soluções, reagentes, meios de cultura, cálculos, tabulação de dados, testes, exames e análises, 

seguindo orientação superior;  

 Proceder a coleta e execução e análise de exames de laboratório, tratando as amostras através de 

aparelhagens e reagentes adequados;  

 Coletar e preparar amostras e matéria prima para serem utilizados conforme instruções. 

 Registrar e arquivar cópias de resultados dos exames; 

 Auxiliar ou efetuar a montagem e desmontagem de equipamentos simples de laboratório, 

conforme instruções recebidas; 

 Operar, calibrar e verificar o funcionamento de aparelhos;  

 Manipular substâncias químicas como ácidos, bases, sais e outras, para obter reativos necessários 

à realização de testes, análise e provas de laboratórios.  

 Participar da realização de exames anatomopatológico, ajudando a preparar amostras, fixar e 

cortar o tecido orgânico, para possibilitar a leitura microscópica e os diagnósticos laboratoriais;  

 Participar na elaboração de exames coprológicos, auxiliando na análise da forma, consistência, 

cor e cheiro das amostras das fezes;  

 Participar da realização de exames de urina de vários tipos, para subsidiar o diagnóstico de 

doenças;  

 Ajudar na execução de exames sorológicos, hematológicos, dosagens bioquímicas e liquor em 

amostras de sangue e a exame bacterioscópicos e bacteriológicos de escarro, pus e outras 

secreções, empregando técnicas apropriadas;  

 Auxiliar na realização de exames do liquido cefalorraquidiano, efetuando reações coloides e 

químicas, para possibilitar a contagem de células, identificação de bactérias e o diagnóstico de 

laboratório;  

 Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, anotando e 

reunindo resultados e informações, para possibilitar consultas por outros órgãos;  

 Fazer classificação e a seleção de sangue dos doadores e receptores;  

 Preparar, limpar e esterilizar materiais, instrumentos e aparelhos, procedendo a desinfecção de 

utensílios, pias, bancadas e demais instalações do laboratório;  

 Listar, prover e manter o estoque de vidrarias e materiais de consumo necessários ao laboratório;  

 Proceder à rotulação e embalagem de vidros, ampolas e similares;  

 Auxiliar nas análises de materiais coletados, seguindo orientação superior;  

 Zelar pela assepsia e conservação de equipamentos e instrumentos utilizados nos exames de 

laboratórios;  
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 Executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO: 404 - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo e curso Técnico específico na área. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de desenvolver trabalhos na área de administração de 

pessoal, executando, sob supervisão direta, tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo 

aos diversos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da Prefeitura. 

Descrição Analítica: 

 Atualizar fichas funcionais dos servidores, digitando os dados necessários ao acompanhamento 

da sua vida funcional;  

 Atualizar quadros e documentos relativos à área de pessoal, tais como quadro de lotação, número 

de servidores em cada classe, número de cargos vagos, quadro geral de lotação, entre outros, 

conforme orientação;  

 Controlar documentação das pastas funcionais e registrar ocorrências no histórico funcional;  

 Controlar dados para salário-família, solicitando certidões, atestados de vacinação e mantendo as 

informações atualizadas, para efeito de folha de pagamento;  

 Reunir folhas mensais de frequência, de forma a informar faltas, atrasos ou saídas antecipadas, 

para efeito de cálculo de desconto, bem como as horas-extras;  

 Preparar, conforme orientação recebida, as escalas de férias, com a relação do pessoal, datas de 

início e término de férias e encaminhando-as para aprovação superior e devidas providências;  

 Elaborar listagens diversas, conforme solicitação e calendário do setor;  

 Inserir dados funcionais nas fichas financeiras individuais;  

 Separar e distribuir contracheques dos servidores aos seus diversos órgãos; 

 Auxiliar a elaboração de cursos e seminários para aperfeiçoamento do pessoal; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 405 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo, curso Técnico em Radiologia e registro no CRTR. 

CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  
Descrição Sintética: 

 Executar exames radiológicos, com solicitação do médico, posicionando adequadamente o 

paciente e acionando o aparelho de Raio X, para atender às requisições médicas. 

Descrição Analítica: 

 Realizar supervisão de proteção radiológica em instalações e ambientes clínicos e hospitalares 

 Elaborar e coordenar a execução do plano de gerenciamento de resíduos de saúde na Radiologia 

e Diagnóstico por Imagem. 

 Executar o conjunto de operações necessárias à impressão, revelação, secagem, fixação e 

montagem dos filmes de Raios-X; 

  Registrar o número de radiografias realizadas discriminando tipos, regiões e requisitantes para 

possibilitar a elaboração de boletim estatístico;  

 Atender e preparar as pessoas a serem submetidas a exames radiológicos tomando as precauções 

necessárias;  
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 Preparar fichas, registros e outros elementos relativos ao trabalho; operar com aparelho portátil 

para radiografias em enfermarias e blocos;  

 Operar Raios X com intensificador de imagens; controlar o estoque de filmes, contrastes e outros 

materiais utilizados; 

  Responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos equipamentos utilizados;  

 Executar tarefas afins. 
 

CARGO: 406 - TOPÓGRAFO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio Completo, curso Técnico na área de Agrimensura ou Topografia. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de realizar levantamentos e executar trabalhos 

topográficos. 

Descrição Analítica: 

 Efetuar o reconhecimento básico da área programada para elaborar traçados técnicos; 

 Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, referências de 

nível e outros; 

 Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, registrando os dados obtidos; 

 Elaborar plantas, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas e aerofotogramétricas; 

 Promover o aferimento dos instrumentos utilizados; 

 Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos; 

 Realizar cálculos topográficos e desenhos; 

 Elaborar e analisar documentos cartográficos; 

 Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior 

hierárquico;  

 Obedecer às normas de segurança;  

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 501 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou 

Administração. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Coordenar e executar no âmbito do Poder Executivo Municipal, as atividades de fiscalização de 

pessoas físicas e jurídicas, que recebam, mantenham guarda ou façam uso de valores e de bens 

do Município ou, ainda que firmem contrato oneroso, de qualquer espécie com o município. 

Descrição Analítica: 

 Verificação do cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos que 

resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município, e a sua conformidade 

com as normas e princípios administrativos; 

 Verificação do cumprimento dos contratos firmados para fornecimento de bens, serviços e obras 

para o Município; 

 Avaliação dos resultados da gestão da administração pública municipal, bem como a aplicação 

dos recursos, sem prejuízo de outros controles pertinentes; 
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 Análise das prestações de contas das despesas orçamentária do Poder Executivo Municipal; 

 Acompanhamento dos processos de arrecadação e recolhimento de receitas municipais, bem 

como da realização da despesa em todas as suas fases; 

 Exame dos recursos oriundos de quaisquer fontes das quais o Município participe como gestor, 

quanto à aplicação adequada de acordo com os projetos e atividades a que se referem; 

 Apoio e orientação prévia aos gestores de recursos públicos para a correta execução orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

 Acompanhamento das medidas de racionalização dos gastos públicos; 

 Promoção do controle social, a partir da transparência da gestão pública; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.  

 

CARGO: 502 - ARQUIVISTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Arquivologia. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende na execução de atividades de atuar com organização e controle de arquivo sendo 

eles documentos, contas, cadastros e fichas. Separando documentos, organizando arquivos e se 

responsabilizando por toda a organização dos documentos. 

Descrição Analítica: 

 Organizar a documentação de arquivos, acervos museológicos públicos e conservar acervos sob 

a orientação da chefia imediata;  

 Preparar ações educativas e culturais;  

 Planejar e realizar atividades técnico-administrativas, orientar implantação das atividades 

técnicas;  

 Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior 

hierárquico;  

 Obedecer às normas de segurança;  

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 503 - ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Direito ou Administração ou Ciências Contábeis ou 

Economia. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de tarefas de apoio administrativo que envolva médio grau de 

complexidade. 

Descrição Analítica: 

 Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, recebendo 

correspondência e efetuando encaminhamentos; 

 Atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados;  

 Operar microcomputador utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter 

dados e informações, bem como consultar registros; 

 Redigir ou participar da redação de correspondências pertinentes a unidade em que está lotado; 
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 Elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas e gráficos em 

geral; 

 Colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais atendendo as exigências ou normas da 

unidade administrativa; 

 Digitar serviços diversos, transcrever originais, manuscritos ou impressos; 

 Operar máquinas de transmissão de dados; 

 Digitar e conferir os dados digitados: 

 Elaborar atas de reuniões; 

 Operar máquina copiadora; 

 Coletar e transcrever dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando 

cálculos com auxílio de máquinas, para obter informações necessárias ao cumprimento das rotinas 

da área administrativa; 

 Acompanhar os processos de licitação; 

 Elaborar contratos; 

 Participar de reuniões quando convocado; 

 Executar tarefas correlatas a critério do superior imediato; 

 Executar outras atribuições afins. 

 

CARGO: 504 - ASSISTENTE SOCIAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a elaboração e execução de programas de assistência e promoção social à população 

do Município e aos supervisores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a 

solução dos problemas identificados. 

Descrição Analítica: 

 Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área da assistência social; 

 Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de 

serviço social; 

 Participar da elaboração e implementação de políticas sociais a serem implantadas pela Prefeitura; 

 Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social; 

 Coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de 

pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal, entre outros; 

  Elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de 

trabalho; 

 Participar da elaboração e execução de campanhas educativas e instrutivas no campo da saúde, 

educação e cultura; 

 Organizar atividades ocupacionais para usuários do serviço social para fins de promoção humana; 

 Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habilitação, 

saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; 

 Promover, por meio de entrevistas, visitas em domicilio e outros meios, a prevenção ou solução 

de problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; 

 Organizar e manter atualizadas referências sobre as características socioeconômicas dos usuários 

do serviço social; 



 

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

CLARA/MS - EDITAL Nº 01/2020 
 

 

26 
 

 Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas de serviço social, desenvolvendo 

atividades de caráter educativo, recreativo ou de assistência à saúde para proporcionar a melhoria 

da qualidade de vida pessoal e familiar dos servidores municipais; 

 Realizar estudo social para os casos referentes à adoção, posse, guarda ou tutela de menores; 

  Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando e atuando na 

remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no ajustamento funcional e social 

do servidor; 

 Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e 

de propor o uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 

 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

CARGO: 505 - BIOMÉDICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Biomedicina e registro no CRBM. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Analisam amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais. Para tanto coletam e 

preparam amostras e materiais, selecionam equipamentos e insumos, visando o melhor resultado 

das análises finais para emissão de laudos. 

Descrição Analítica: 

 Desenvolvem pesquisas técnico-científicas; 

 Atuam de bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; 

 Operam equipamentos de diagnósticos por imagem e de radioterapia; 

 Participam na produção de vacinas, biofármacos e reagentes; 

 Executam reprodução assistida e circulação extracorpórea; 

 Prestam assessoria e consultoria técnico-científica; 

 Trabalham seguindo normas e procedimentos de boas práticas específicas de sua área de atuação. 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

 

CARGO: 506 - CONTADOR (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no conselho de classe 

CRC. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende planejamento, coordenação e execução de análise, registro e perícias contábeis, 

estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo as determinações de controle 

externo para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Prefeitura. 

Descrição Analítica: 

 Planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, 

para possibilitar controle contábil e orçamentário; 
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 Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu 

processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; 

 Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, 

observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para 

atender exigências legais e formais de controle; 

 Analisar e conferir balanços e demonstrativos contábeis, bem como examinar documentação de 

empresas sob a fiscalização da Prefeitura, para auxiliar e assessorar diligências fiscais, bem como 

assessorar os fiscais em análises tributárias, econômicas e financeiras relativas à arrecadação de 

tributos municipais; 

 Controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e 

demonstrativos; 

 Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o cumprimento de 

obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a 

administração dos recursos financeiros da Prefeitura; 

 Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, 

acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos 

repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar 

o cumprimento da legislação aplicável; 

 Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos federais, 

estaduais e municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação 

aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 

 Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua 

correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle 

interno;  

 Participar, juntamente com outros profissionais, da avaliação do cumprimento das metas previstas 

nos instrumentos municipais de planejamento; 

 Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da Prefeitura e em entidades de direito privado 

que recebem transferências municipais ou nas quais sejam aplicados recursos públicos; 

 Controlar operações de crédito, avais ou garantias, bem como direitos e haveres do Município; 

 Acompanhar, no âmbito de sua atuação, processos e diligências efetuadas pelo Tribunal de 

Contas; 

 Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, 

bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de 

auditoria, com a finalidade de atender exigências legais; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 

 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

 Participar de grupos de trabalho 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao Município; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 
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CARGO: 507 - ENFERMEIRO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de atendimento aos pacientes hospitalizados, dispensando-

lhes cuidados simples de enfermagem, sob orientação e supervisão média. 

Descrição Analítica: 

 Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes hospitalizados, administrando-lhe os 

medicamentos prescritos pelo médico, auxiliando-os em sua higiene pessoal, em sua 

movimentação e na alimentação, para proporcionar-lhes conforto e bem-estar; 

 Acompanhar ou transportar pacientes para os raios X, laboratórios, sala de operações ou outros 

locais, utilizando cadeiras de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento; 

 Efetuar coleta de urina, fezes e escarro em pacientes adequados, seguindo rotina estabelecida para 

possibilitar a realização dos exames de laboratórios requisitados; 

 Efetuar a chamada do paciente e o posicionamento adequado do mesmo, seguindo as instruções 

recebidas para auxiliar o médico na realização do exame; 

 Executa atividades de apoio, como a lavagem e preparo do material para esterilização, preparo de 

cama simples e de operado, o recebimento, conferencia e arranjo da roupa vinda da lavanderia, a 

arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho, seguindo processos 

rotineiros, para facilitar as tarefas dos demais membros da equipe de saúde; 

 Auxiliar o médico nas salas de cirurgia; 

 Fazer assepsia e curativos em ferimentos e outras lesões; 

 Participa de campanhas de vacinação e outras de saúde pública; 

 Participa de equipes de Saúde da Família; 

 Coordenar e gerenciar programas de saúde de interesses da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Promover campanhas de saúde; 

 Promover atividades educativas; 

 Executar outras tarefas afins. 

 

CARGO: 508 - ENGENHEIRO AMBIENTAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental e Registro no CREA. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de zelar pela conservação do meio ambiente, visando a 

promoção e proteção da saúde humana. Responsável por projetar sistemas de obtenção, 

tratamento e distribuição de água, pelo controle da poluição do ar e do solo, pelo sistema de 

tratamento de esgoto ou descarte de resíduos. 

Descrição Analítica: 

 Administrar, gerir os ordenamentos ambientais, o monitoramento e mitigação de impactos 

ambientais e correlatos; 

 Exercer supervisão, coordenação, orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e edificação; 

 Estudar viabilidade técnico-econômica;  

 Prestar assistência, assessoria e consultoria; 

 Prestar serviço técnico;  
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 Prestar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;  

 Desempenhar cargo e função técnica; 

 Elaborar projetos de ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, 

extensão; 

 Elaborar orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade; 

 Conduzir trabalhos técnicos e produção técnica e especializada; 

 Executar desenho técnico; 

 Emitir pareceres técnicos inerentes a engenharia ambiental; 

 Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior 

hierárquico; 

 Obedecer às normas de segurança; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 509 - ENGENHEIRO CIVIL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e registro no CREA. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades pertinentes a estudar, avaliar, elaborar e executar projetos 

de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 

Descrição Analítica: 

 Avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as características 

do terreno disponível para construção; 

 Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada que afetam a mesma, consultando 

tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressão 

de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais 

que devem ser utilizados na construção; 

 Consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas 

ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas 

à obra a ser executada; 

 Elaborar projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e 

qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários; efetuando cálculo aproximado 

dos custos, a fim de apresentá-los aos superiores imediatos para a aprovação; 

 Preparar o programa de execução de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 

subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 

desenvolvimento das obras; 

 Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as ações à medida que avançam as 

obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança 

recomendados; 

 Elaborar, dirigir e executar projetos de engenharia civil relativo a vias urbanas e obras de 

pavimentação em geral; 

 Elaborar normas e acompanhar concorrências; 

 Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam a cargo de terceiros; 

 Analisar projetos de loteamento quanto aos que diversos aspectos técnicos, tais como orçamento, 

cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outras; 

 Promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares; 
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 Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamento, verificando o cumprimento de 

cronogramas e projetos aprovados; 

 Participar da fiscalização das posturas urbanísticas; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 

 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio a sua área de atuação; 

 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

 Participar de grupos de trabalho 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao Município; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

CARGO: 510 - FACILITADOR DE OFICINA EDUCADOR FÍSICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Educação Física e registro no CREF. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a realização de oficinas de convívio por meio de esporte, lazer, arte e cultura visando 

garantir a integração das atividades aos objetivos gerais planejados juntamente com o Orientador 

Social. 

Descrição Analítica: 

 Desenvolver, organizar e coordenar oficinas e atividades sistemáticas esportivas, artísticas, e de 

lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura local; 

 Organizar e coordenar eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; 

 Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho re4spoinsável pela execução do 

Serviço/Programa; 

 Participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o serviço/Programa; 

 Participar de reuniões com as famílias dos usuários do Serviço/Programa; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 511 - FACILITADOR DE OFICINA PEDAGOGO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende ministrar as oficinas constantes dos projetos do Município e ofertar qualificação 

profissional para o público-alvo identificado. 

Descrição Analítica: 

 Estabelecer os requisitos, condições e diretrizes pedagógicas para condução dos projetos; 

 Promover o bem-estar da população com ações que vise a emancipação das famílias em estado 

de vulnerabilidade social; 
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 Tornar o trabalho dos projetos como princípio educativo; 

 Promover a articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento; 

 Promover qualificação profissional como direito e política pública; 

 Promover a efetividade social e qualidade pedagógica das ações; 

 Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do 

Serviço/Programa; 

 Participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o Serviço/Programa; 

 Participar de reuniões com as famílias dos usuários do Serviço/Programa; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 512 - FARMACÊUTICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no CRF. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades inerentes às atividades de supervisão, programação, 

coordenação e execução especializada em grau de maior complexidade ou execução qualificada 

em grau de mediana complexidade, e estudos e tarefas relativas a métodos e técnicas de produção 

e controle de medicamentos. 

Descrição Analítica: 

 Orientar e controlar atividades de equipes auxiliares; 

  Dar pareceres sobre a compra de materiais e medicamentos, fornecendo as especificações 

técnicas necessárias; 

 Efetuar controle de qualidade de matérias primas, produtos em elaboração e produtos acabados, 

realizando análise de laboratório, para assegurar-se de que os mesmos atendem as especificações 

propostas; 

  Supervisionar o trabalho de auxiliares de manipulação e controle de produtos farmacêuticos  

 Assessorar e assumir a responsabilidade  

  Executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 

laudos e atestados do âmbito das atribuições respectivas; 

 Assumir a responsabilidade técnica das farmácias de hospitais, ambulatórios e dispensários; 

 Supervisionar a organização e controle de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos; 

 Participar dos exames e controle de qualidade de drogas e medicamentos, produtos biológicos, 

químicos, odontológicos e outros que interessem à saúde humana; 

 Orientar a supervisionar a manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas; 

  Promover o controle de receitas, realizando periodicamente o balanço de entorpecentes; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
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CARGO: 513 - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em qualquer área. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende o exercício da fiscalização geral com relação a tributos, nas áreas de obras, indústria, 

comércio, transporte e no que tange a aplicação e cumprimento das disposições legais 

compreendidas na competência tributária municipal. 

Descrição Analítica: 

 Exercer a fiscalização tributária nas áreas de obras, indústria, comércio e transporte, fazendo as 

autuações necessárias; 

 Exercer as atividades de atendimento e orientação aos munícipes em assuntos inerentes a 

tributação; 

 Registrar e comunicar irregularidades que possam ocorrer evasão de receitas tributárias, que 

estejam ocorrendo ou em potencial; 

 Executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, 

isenções, imunidades e pedidos de baixa de inscrição; 

 Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de 

tributos municipais; 

 Orientar os contribuintes quanto às leis tributárias municipais; 

 Intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de notificação e infração; 

 Proceder a diligências relativas a tributos; 

 Prestar informações, emitir pareceres, elaborar relatórios de suas atividades; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 514 - FISIOTERAPEUTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Fisioterapia e registro no CREFITO. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a orientação, a execução e tratamento de doenças reumáticas, de paralisias, sequelas 

de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, 

eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 

Descrição Analítica: 

 Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, 

funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de 

reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade 

funcional dos órgãos afetados; 

 Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de acidentes 

vasculares-cerebrais, poliomielite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, 

motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos 

especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas 

doenças; 

 Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua 

movimentação ativa e independente; 
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 Ensinar exercícios corretivos, de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e 

cardiovasculares, orientando e treinando os pacientes em exercícios ginásticos especiais, para 

promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação 

sanguínea; 

 Realizar exercícios de relaxamento, exercícios de jogos com pacientes portadores de problemas 

psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da 

agressividade e estimular a sociabilidade; 

 Supervisionar e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução 

de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos 

mais simples; 

 Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos 

e pareceres, para avaliação da política da saúde; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: 515 - FONOAUDIÓLOGO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de orientação e identificação de problemas ou deficiências 

ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação, executando treinamento 

fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

Descrição Analítica: 

 Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, Audiometria, 

gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 

 Orientar pacientes com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia 

em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação; 

 Orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de 

fonoaudióloga, a fim de possibilitar-lhe subsídios; 

 Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles 

que trabalham em locais onde há muito ruído; 

 Aplicar testes audiométricos, para pesquisar problemas auditivos, identificando a localização da 

lesão auditiva e suas consequências na voz, fala e linguagem do indivíduo; 

 Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à 

voz; 

 Atender e orientar os pais sobre deficiências e / ou problemas de comunicação detectados nas 

crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para 

possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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CARGO: 516 - JORNALISTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Jornalismo. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende os cargos que se destinam a planejar, executar, coordenar ou supervisionar as 

atividades de jornalismo, coletando informações e divulgando mensagens escritas, faladas ou 

televisadas, para orientar e/ou esclarecer os diversos públicos do Município. 

Descrição Analítica: 

 Coletar informações, realizando entrevistas, pesquisas e diagnósticos de opinião, promovendo 

contatos e selecionando assuntos, editando boletins, mantendo informados o Prefeito e os 

secretários municipais, para permitir a adequação de suas ações às expectativas da comunidade; 

 Divulgar a Prefeitura Municipal, através da coordenação e/ou execução de um Portal do Governo 

Municipal que apresente as informações institucionais, locais, de interesse turístico, ambiental, 

ecológico e cultural, entre outros, mantendo o site diariamente atualizado; 

 Divulgar informações sobre as atividades municipais, redigindo notas, artigos, resumos e textos 

em geral, digitando e revisando originais, editando e revendo provas, encaminhando as matérias 

para publicação em órgãos de circulação externa ou interna, para promoção dos serviços prestados 

pela Prefeitura; 

 Orientar e supervisionar a diagramação de matéria no Diário Oficial, em livros, periódicos, 

folhetos e outros meios de comunicação, selecionando fotografias e ilustrações, planejando a 

distribuição de volumes, organizando índices, espelhos e notas de rodapé, para aumentar o poder 

de comunicação das mensagens; 

 Realizar editoração e revisão de originais e provas de matéria a ser impressa, lendo e corrigindo 

erros gramaticais e tipográficos, para assegurar a correção dos textos publicados sob 

responsabilidade da Prefeitura; 

 Coordenar e executar o acompanhamento do noticiário nacional e internacional de interesse da 

Prefeitura, lendo, ouvindo, vendo, analisando, selecionando e classificando textos, gravações, 

ilustrações, fotos e filmes, para distribuição diária ao Prefeito e secretários municipais, ou 

cadastrando-os, para utilização futura; 

 Acompanhar as programações da Prefeitura, providenciando gravação e posterior transcrição de 

palestras, debates e depoimentos, supervisionando a realização de fotografias e filmagens, 

recolhendo informações para documentação ou publicação de notícias sobre os eventos; 

 Assistir ao Prefeito, Vice-Prefeito, secretários e demais servidores em suas funções de 

representação, orientando-os sobre normas protocolares, visitando ou recepcionando convidados, 

mantendo relação atualizada de autoridades federais, estaduais e municipais, organizando 

solenidades e eventos diversos; 

 Colaborar no planejamento de campanhas promocionais, utilizando meios de comunicação de 

massa e outros veículos de publicidade e difusão, para divulgar mensagens educacionais e de 

esclarecimento às populações-alvo; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 

 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
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 Participar de grupos de trabalho 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao Município; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 517 - MÉDICO CLÍNICO GERAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Medicina, Residência ou Especialização em Clínica 

Médica e registro no CRM. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende as atividades de efetuar exames médicos, emitindo diagnóstico, prescreve 

medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

Descrição Analítica: 

 Examinar os pacientes, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 

diagnóstico ou, sendo necessário requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 

especialista; 

 Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprios a queixa, os exames físicos e 

complementares, para efetuar a orientação adequada; 

 Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, 

comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar diagnósticos; 

 Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como 

cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; 

 Efetuar exames médicos destinados a admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, 

baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o 

aproveitamento dos mais aptos; 

 Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 

orientando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; 

 Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as 

determinações legais; 

 Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 

educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 

 Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde o bem-estar da 

comunidade; 

 Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 

arejamento adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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CARGO: 518 - MÉDICO CLÍNICO GERAL (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Medicina, Residência ou Especialização em Clínica 

Médica e registro no CRM. 

CARGA HORÁRIA: 12 horas x 36 horas 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende as atividades de efetuar exames médicos, emitindo diagnóstico, prescreve 

medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

Descrição Analítica: 

 Examinar os pacientes, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 

diagnóstico ou, sendo necessário requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 

especialista; 

 Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprios a queixa, os exames físicos e 

complementares, para efetuar a orientação adequada; 

 Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, 

comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar diagnósticos; 

 Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como 

cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; 

 Efetuar exames médicos destinados a admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, 

baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o 

aproveitamento dos mais aptos; 

 Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 

orientando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; 

 Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as 

determinações legais; 

 Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 

educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 

 Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde o bem-estar da 

comunidade; 

 Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 

arejamento adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: 519 - MÉDICO GINECOLOGISTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Medicina com Residência ou Especialização em 

Ginecologia e Obstetrícia e registro no CRM. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende atividades de realização de consultas e atendimentos médicos, tratando das 

pacientes. Implementando ações para promoção da saúde da mulher, coordenando programas e 

serviços em saúde, efetuando pericias, auditorias e sindicâncias médicas, elaborando documentos 

e difundindo conhecimentos da área medica, especialmente na área de Ginecologia e Obstetrícia. 
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Descrição Analítica: 

 Examinar a paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico 

ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-la a outros especialistas; 

 Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e 

complementares, para efetuar a orientação adequada; 

 Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, 

comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar diagnósticos; 

 Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como 

cuidados a serem observados para conservar ou estabelecer a saúde da paciente; 

 Prestar atendimento de urgência, em casos de alterações agudas de saúde, orientando a terapêutica 

adequada para prevenir consequências mais graves à paciente; 

 Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física e mental e de óbito, para atender as 

determinações legais; 

 Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 

educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município; 

 Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da 

comunidade; 

 Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 

arejamento adequado, visando proporcionar às pacientes um melhor atendimento; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão.  

 

CARGO: 520 - MÉDICO PEDIATRA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Medicina com Residência ou Especialização em 

Pediatria e registro no CRM. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende atividades de acompanhar o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde 

a fase da concepção até à adolescência, visando pelo bem-estar da criança. Prevenir, diagnosticar 

e tratar situações patológicas ou doenças. 

Descrição Analítica: 

 Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 

diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 

especialista; 

 Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e 

complementares, para efetuar a orientação adequada; 

 Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, 

comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar diagnósticos; 

 Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como 

cuidados a serem observados para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; 

 Prestar atendimento de urgência, em casos de alterações agudas de saúde, orientando a terapêutica 

adequada para prevenir consequências mais graves ao paciente; 

 Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física e mental e de óbito, para atender as 

determinações legais; 
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 Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 

educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município; 

 Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da 

comunidade; 

 Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 

arejamento adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão.  

 

CARGO: 521 - MÉDICO VETERINÁRIO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e registro no CRMV. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende as atividades de planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 

aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, 

pesquisas, dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar 

a sanidade dos animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 

Descrição Analítica: 

 Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica a criação de 

animais e a saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e 

do aproveitamento dos recursos existentes; 

 Proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames 

clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e 

estabelecer a terapêutica adequada; 

 Promover o controle sanitário da reprodução animal destinado à indústria e a comercialização no 

Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, 

para proteger a saúde individual e coletiva da população; 

 Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 

armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, 

determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; 

 Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de 

origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor 

qualidade dos alimentos; 

 Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica 

e pesquisa, para possibilitar a profilaxia de doenças; 

 Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores 

e raiva animal; 

 Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada a veterinária, realizando estudos, experimentos, 

estatísticas, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento 

tecnológico da ciência veterinária; 

  Realizar trabalho junto a fiscalização sanitária do Município; 

 Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização 

sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas; 
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 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 

 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

  Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

 Participar de grupos de trabalho 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao Município; 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

CARGO: 522 - NUTRICIONISTA (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no CRN. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e 

serviços de nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como a população de baixa renda 

no Município; 

Descrição Analítica: 

 Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como 

compor cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; 

  Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pelo Hospital Municipal, verificando o 

cumprimento das normas estabelecidas; 

 Proceder com recomendações que visem à melhoria das condições de vida da comunidade de 

baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e educação 

do consumidor; 

 Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinado às 

quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como estimulando os 

respectivos custos; 

 Pesquisar o mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação; 

 Participar de grupos de trabalho e/o 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 discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao Município 

  Executar outras atribuições afins. 
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CARGO: 523 - ODONTÓLOGO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no CRO. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para manter ou recuperar a saúde oral, 

bem como contribuir para o bem-estar da coletividade. 

Descrição Analítica: 

 Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 

presença de caries e outras afecções; 

 Identificar as afecções quando a extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 

exames laboratoriais, e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; 

 Aplicar anestesia troncular, gengival eutópica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar 

composto e facilitar o tratamento; 

 Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavanca e outros instrumentos especiais, para 

prevenir infecções mais graves; 

 Restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, como 

amálgama, cimento, porcelana e outros, para evitar o agravamento do processo e restabelecer a 

forma e a função do dente;  

 Executar limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação 

de focos de infecção; 

 Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, para 

completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; 

 Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, 

lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; 

 Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção à saúde 

da boca e dos dentes, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da comunidade; 

 Executar e avalia atividades de fluoretização dos dentes ou outras técnicas para desenvolver 

programas de profilaxia de cárie dentária; 

 Executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: 524 - ODONTÓLOGO COM ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA (Lei nº 

1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Odontologia com Especialização em Endodontia e 

registro no CRO. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de cirurgião-dentista com formação técnica e científica 

que o capacita para tratar o dente internamente, curando lesões e doenças da polpa (o nervo) e da 

raiz do dente. 

Descrição Analítica: 

 Atender e orientar pacientes; 
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 Executar procedimentos odontológicos, aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde, 

ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais 

de outras áreas. 

 Desenvolver pesquisas na área odontológica; 

 Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 

especiais, em diferentes níveis de complexidade; 

 Prestar assistência à saúde na área de endodontia; 

 Realizar acompanhamento periódico dos casos tratados; 

 Coordenar, supervisionar e executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, 

lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; 

 Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção à saúde 

da boca e dos dentes, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da comunidade; 

 Fornecer informações sobre estado clínico de usuários para outros níveis de atenção; 

 Capacitar demais profissionais da rede de atenção à saúde, no que se refere ao seu campo de 

conhecimento; 

 Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

 

CARGO: 525 - PROCURADOR JURÍDICO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Direito com registro na OAB. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a atividade de assessorar e colaborar juridicamente o Procurador Geral ou o Chefe 

do Poder executivo e aos órgãos administrativos da Prefeitura Municipal.  

Descrição Analítica: 

 Atuar administrativa ou judicialmente nas áreas que lhe forem designadas e substabelecidas pelo 

Procurador Geral, em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em que o Município seja 

autor ou réu, assistente, oponente ou, simplesmente interessado; 

 Fornecer orientação administrativa e jurídica às Comissões de Inquéritos, Processos ou 

sindicâncias administrativas na realização dos mesmos; 

 Auxiliar e atuar em qualquer área de competência da Procuradoria Jurídica em que for designado 

ou substabelecido pelo Procurador Geral; 

 Emitir pareceres escritos que lhe forem solicitados, fazendo os estudos necessários de alta 

indagação, nos campos da pesquisa da legislação, da doutrina e da jurisprudência, de forma a 

apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; 

  Responder as consultas sobre interpretação de textos legislativos, que interessarem ao Poder 

Público Municipal; 

 Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o Município a 

solucionar problemas administrativos; 

 Estudar, redigir e minutar termos de compromisso e responsabilidade, contratos de concessão, 

locação, comodato, loteamentos, convênios, atos que se fizerem necessários; 

 Estudar, redigir e minutar decretos de desapropriações dações em pagamento, hipotecas, compras 

e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar 

anteprojetos de lei e demais minutas de decretos, justificativas de vetos e de normas 

regulamentares; 

 Proceder ao exame dos documentos necessários a formalização dos títulos supracitados, proceder 

às pesquisas tendentes a instruir a processos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos; 
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 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos livros, equipamentos e materiais utilizados, bem 

como do local de trabalho; 

 Colaborar quando solicitado com o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor; 

 Executar as demais tarefas de interesse da Procuradoria Jurídica; 

 

CARGO: 526 – PROFESSOR DE ARTE (Lei nº 854/2012) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Arte com Licenciatura Plena. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar no processo de planejamento das atividades da unidade escolar; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade.  

Descrição Analítica: 

 Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, atendendo o avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; 

 Definir, operacionalmente, os objetivos do projeto político-pedagógico, quanto a sua sala de aula, 

estabelecendo relações entre as diferentes áreas de conhecimento; 

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 

integral nos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

 Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar;  

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Constatar necessidade e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; 

 Atender solicitações da direção da unidade escolar referentes à sua ação docente;  

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de direção escolar, inspeção e coordenação pedagógica;  

 Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  

 Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

 Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; 

 Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

 Executar outras atividades afins. 
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CARGO: 527 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Lei nº 854/2012) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Educação Física, com Licenciatura Plena e registro 

no CREF. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar no processo de planejamento das atividades da unidade escolar; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade.  

Descrição Analítica: 

 Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, atendendo o avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; 

 Definir, operacionalmente, os objetivos do projeto político-pedagógico, quanto a sua sala de aula, 

estabelecendo relações entre as diferentes áreas de conhecimento; 

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 

integral nos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

 Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar;  

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Constatar necessidade e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; 

 Atender solicitações da direção da unidade escolar referentes à sua ação docente;  

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de direção escolar, inspeção e coordenação pedagógica;  

 Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  

 Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

 Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; 

 Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

 Executar outras atividades afins. 
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CARGO: 528 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Lei nº 854/2012) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia, com Licenciatura Plena e com 

Habilitação em Educação Infantil. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar no processo de planejamento das atividades da unidade escolar; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade.  

Descrição Analítica: 

 Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, atendendo o avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; 

 Definir, operacionalmente, os objetivos do projeto político-pedagógico, quanto a sua sala de aula, 

estabelecendo relações entre as diferentes áreas de conhecimento; 

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 

integral nos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

 Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar;  

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Constatar necessidade e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; 

 Atender solicitações da direção da unidade escolar referentes à sua ação docente;  

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de direção escolar, inspeção e coordenação pedagógica;  

 Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  

 Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

 Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; 

 Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

 Executar outras atividades afins. 
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CARGO: 529 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (Lei nº 854/2012) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Letras, com Licenciatura Plena em Língua 

Portuguesa. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar no processo de planejamento das atividades da unidade escolar; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade.  

Descrição Analítica: 

 Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, atendendo o avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; 

 Definir, operacionalmente, os objetivos do projeto político-pedagógico, quanto a sua sala de aula, 

estabelecendo relações entre as diferentes áreas de conhecimento; 

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 

integral nos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

 Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar;  

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Constatar necessidade e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; 

 Atender solicitações da direção da unidade escolar referentes à sua ação docente;  

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de direção escolar, inspeção e coordenação pedagógica;  

 Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  

 Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

 Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; 

 Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

 Executar outras atividades afins. 
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CARGO: 530 – PROFESSOR DE MATEMÁTICA (Lei nº 854/2012) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Matemática, com Licenciatura Plena. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar no processo de planejamento das atividades da unidade escolar; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade.  

Descrição Analítica: 

 Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, atendendo o avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; 

 Definir, operacionalmente, os objetivos do projeto político-pedagógico, quanto a sua sala de aula, 

estabelecendo relações entre as diferentes áreas de conhecimento; 

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 

integral nos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

 Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar;  

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Constatar necessidade e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; 

 Atender solicitações da direção da unidade escolar referentes à sua ação docente;  

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de direção escolar, inspeção e coordenação pedagógica;  

 Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  

 Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

 Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; 

 Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

 Executar outras atividades afins. 
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CARGO: 531 - PROFESSOR PEDAGOGO (Lei nº 854/2012) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia, com Licenciatura Plena e com 

Habilitação em anos iniciais. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar no processo de planejamento das atividades da unidade escolar; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade.  

Descrição Analítica: 

 Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o projeto político pedagógico da 

unidade escolar, atendendo o avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; 

 Definir, operacionalmente, os objetivos do projeto político-pedagógico, quanto a sua sala de aula, 

estabelecendo relações entre as diferentes áreas de conhecimento; 

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 

integral nos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

 Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar;  

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Constatar necessidade e encaminhar os educandos aos setores específicos de atendimento; 

 Atender solicitações da direção da unidade escolar referentes à sua ação docente;  

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de direção escolar, inspeção e coordenação pedagógica;  

 Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 

culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  

 Promover aulas e trabalhos de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

 Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades; 

 Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

 Executar outras atividades afins. 
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CARGO: 532 - PSICÓLOGO (Lei nº 1.127/2020) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no CRP. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 

ATRIBUIÇÕES:  

Descrição Sintética: 

 Compreende a execução de atividades de assistência à saúde mental, bem como atender e orientar 

a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas 

psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnostico clinico. 

Descrição Analítica: 

 Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o 

desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação a sua integração a família e a 

sociedade; 

 Prestar atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os 

em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus 

problemas; 

 Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico motor 

das crianças e adolescentes em relação a sua integração a escola e a família, para promover o seu 

ajustamento; 

 Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade 

profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no 

trabalho; 

 Efetuar análise de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, 

colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia 

aplicada ao trabalho; 

 Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 

realizando a identificação e análise de funções; 

 Promover o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto 

realização; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 


