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ANEXO II –  ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

CARGOS ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Zelar e cuidar dos bens municipais; comunicar qualquer irregularidade 
verificada; efetuar pequenos reparos e consertos; ter sob a sua guarda 
materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho; zelar e efetuar 
pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, recintos e prédios; 
executar tarefas auxiliares; operar máquinas de pequeno porte; auxiliar 
serviços de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas e ornamentais; lavar, 
lubrificar e abastecer veículos e motores; limpar estátuas e monumentos; 
vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; abastecer máquinas; aplicar 
inseticidas e fungicidas; zelar pelo funcionamento e a limpeza dos 
equipamentos utilizados ou em uso; carregar e descarregar veículos em 
geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e 
outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviço de 
capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias 
públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e manutenção de 
sanitários públicos; auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de 
materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; cuidar de currais e 
terrenos baldios; alimentar animais sob supervisão; lavar peças e 
dependências de oficinas, garagens e similares; irrigar, adubar e conservar 
o solo apropriado para produção de mudas; controlar a produção e 
distribuição de mudas; coletar sementes e mudas de plantas nativas; fazer 
os trabalhos necessários para o assentamento de pedras irregulares, 
paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; fazer assentamentos e meio-fio; 
remover o pó de móveis e ambientes de trabalho; limpar escadas, pisos, 
passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e 
encerar assoalhos; coletar lixo dos depósitos; lavar vidros, espelhos, 
persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, janelas 
e outras vias de acesso; preparar e servir alimentos; executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios; preparar e servir merendas; fazer 
o serviço de limpeza em geral; executar tarefas afins. 

Coveiro 
Preparar sepultura, abrindo e fechando covas para permitir o sepultamento 
de pessoas. Fazer a manutenção e limpeza dos Cemitérios. 

Gari 

Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; Roçar, capinar e limpar 
mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros públicos; Fazer 
coleta e transporte de lixo para caminhões; Descarregar o lixo em local pré-
determinado; Carregar e descarregar caminhões com materiais de 
construção e volumes em geral; Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, 
esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou escavações das 
estradas; Desobstruir estradas; Executar serviços de abertura e fechamento 
da valas e cavas; Executar serviços de arrumação de materiais nas diversas 
fases das obras públicas; Atuar junto à Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos - Limpeza Pública; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
por sua chefia imediata. 

Jardineiro 
Efetuar serviços de limpeza, reposição e manutenção das plantas 
localizadas em praças, jardins e parques. 

Motorista 

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao 
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer 
defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA/BA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

 

 

   
Página 2 

veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de 
correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; 
promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a 
calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a 
pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; 
operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, 
identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários 
de saída e chegada; auxiliar na carga e descargado material ou 
equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter 
atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar 
outras tarefas afins. 

Operador de Máquinas Pesadas 
“D” 

Operar máquinas como rolo compactador, perfuratriz, motoniveladora, 
trator de esteiras, pá carregadeira, retroescavadeira e outros equipamentos 
rodoviários; operar máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus 
respectivos equipamentos agrícolas; providenciar a lavação, o 
abastecimento e a lubrificação da máquina; efetuar pequenos reparos na 
máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a 
ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob sua 
responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de 
combustível, lubrificação e manutenção em geral; proceder o mapeamento 
dos serviços executados, identificando o tipo de serviço, o local e a carga 
horária; manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a 
documentação da máquina; efetuar os serviços determinados, registrando 
as ocorrências; executar outras tarefas afins. 

Pedreiro 

Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações 
técnicas; Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de 
execução do trabalho; Orientar a composição de mistura, cimento, areias, 
pedra, dosando as quantidades para obter argamassa desejada; Assentar 
tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; Construir alicerces, levantar 
paredes, muros e construções similares; Rebocar estruturas construídas; 
Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes; Armar e desmontar andaimes para execução das 
obras desejadas; Operar betoneiras; Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CARGOS ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

Agente Administrativo 

Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos 
arquivos e fichários; redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, 
ofícios, memorandos e atos administrativos sobre assuntos do órgão; 
minutar contratos em geral; auxiliar na aquisição e suprimento de material 
permanente e de consumo, divulgação de editais e outras tarefas correlatas; 
fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências 
verificadas nos registros em geral; colaborar na redação de relatórios anuais 
ou parciais atendendo a exigências ou normas do órgão; expedir atestados, 
lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência em 
geral; preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão; 
realizar registros em geral; secretariar autoridades de hierarquia superior, 
taquigrafando, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; 
providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; 
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sugerir métodos e processos de trabalho para simplificação, recebimento, 
classificação registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de 
documentos, processos e papéis em geral; colaborar nos estudos e 
elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos de ação; 
acompanhar ou participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos; 
realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos, a fim de possibilitar 
sua classificação e retribuição, a organização de novos quadros de serviços, 
novos sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargos; participar na 
elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços, inclusive para 
a aplicação de processamento eletrônico; estudar e propor normas para 
administração de material; manter atualizado o cadastro de contribuintes 
do município; desempenhar outras tarefas afins. 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificá-las e averiguar 
suas necessidades; registrar em fichas os atendimentos realizados; atender 
as ligações telefônicas, marcar consultas, prestar informações; auxiliar o 
dentista no preparo do material odontológico, do instrumental e do 
paciente para o atendimento; registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; zelar pelo 
cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela 
adequada utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI durante 
o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência 
de acidentes; executar outras atividades afins à sua Unidade Funcional, a 
partir das demandas e necessidades internas e de conformidade com as 
orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Agente Comunitário de Saúde 

Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio 
de ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às 
coletividades, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS; 
estende, também, o acesso da população às ações e serviços de informação, 
de saúde, promoção social e de proteção da cidadania e outras atividades 
correlatas. (ACS) 

Agente de Endemias 

Vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos 
comerciais para buscar focos endêmicos; Inspeção cuidadosa de caixas 
d’água, calhas e telhados; Aplicação de larvicidas e inseticidas; Orientações 
quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas; Recenseamento 
de animais; Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar 
doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária e fazem parte das 
atribuições do Agente de Combate de Endemias (ACE). 

Bibliotecário 

Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos para docentes, 
técnicos e alunos; operar equipamentos escolares (recursos áudio-visuais); 
orientar os consulentes em pesquisas bibliográficas e na escolha de 
publicações; proporcionar ambiente para formação de hábito e gosto pela 
leitura; zelar pelo uso adequado dos acervos bibliográficos; manter 
atualizado o fichário de consulta e empréstimos; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão e executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

Cuidador de Crianças Especiais 

Auxiliar e prestar apoio as crianças e adolescentes e sob sua supervisão: 
Cuidar da alimentação, higiene e proteção de crianças ou adolescentes em 
situação de acolhimento institucional em abrigo municipal; organizar o 
ambiente propiciando espaço físico e atividades adequadas ao grau de 
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desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente; auxiliar a criança e/ou 
adolescente na lida com sua história de vida, no fortalecimento de auto 
estima e construção de identidade; organizar arquivo de fotografias e 
registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou 
adolescente, de modo a preservar sua história de vida, acompanhar os 
serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano (quando 
se mostrar necessário e pertinente um profissional de nível superior deverá, 
também, participar desse acompanhamento); auxiliar na preparação da 
criança e/ou adolescente para o desligamento do acolhimento institucional, 
sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível 
superior; executar cuidados básicos de proteção; Atender as normas de 
higiene e segurança do trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

Cozinheiro 

Organizam serviços de cozinha nas repartições públicas municipais e outros 
locais de refeições, executando o pré-preparo, o preparo e a finalização de 
alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos 
alimentos e executando atividades correlatas. 

Eletricista 

Responsável por instalar, fazer manutenção e reparar fiação elétrica em 
equipamentos elétricos e eletrônicos; irá atuar no setor de obras, realizar 
manutenção e reparos, acompanhando as solicitações do setor; executar 
manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter máquinas, 
equipamentos, motores, painéis, rede elétrica, aparelhos e instalações em 
perfeitas condições de funcionamento, atendendo aos padrões de tempo e 
qualidade requeridos, efetuar manutenção elétrica corretiva de máquinas, 
equipamentos, painéis de comando, cabine, instrumentos, motores, 
aparelhos elétricos, pneumáticos, afim de diagnostica defeitos, através de 
esquemas, desenhos, catálogos, análise e avaliação técnica, bem como, 
desmontar, recuperar, montar, testar e substituir componentes, realizar 
manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos mesmos, providenciar 
novas instalações elétricas, efetuar reparos em equipamentos e instalações 
prediais, executar manutenção emergencial, atender chamados via ordem 
de serviço, realizar análise de risco, solicitar peças, manter contato com 
fornecedores, zelando pelos equipamentos de sua responsabilidade e 
executar outras tarefas afins. 

Fiscal Sanitarista 

Desenvolver ações de inspeção, promoção e prevenção para evitar e/ou 
diminuir riscos à saúde da população e do meio ambiente, a partir de 
identificação de agentes causais e condicionantes do processo saúde 
doença, do processo de produção e consumo de bens e serviços e da 
ocupação dos espaços e da organização da sociedade; Executar medidas que 
quebrem o elo da cadeia de transmissão das doenças no trabalho e na 
comunidade; Monitorar riscos biológicos físicos e químicos; Participar do 
planejamento, identificando as prioridades em conjunto com a equipe; 
Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, respeitada a legislação pertinente. 

Fiscal de Meio Ambiente 

Participar dos programas de educação ambiental; fiscalizar as infrações ao 
meio ambiente; fiscalizar as empresas poluidoras do meio ambiente, 
lavrando autos de infração e fazendo cumprir a legislação municipal sobre 
meio ambiente; fiscalizar as ocorrências de degradação do meio ambiente; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Monitor De Creche 

Auxiliar e prestar apoio as crianças e adolescentes e sob sua supervisão: 
Cuidar da alimentação, higiene e proteção de crianças ou adolescentes em 
situação de acolhimento institucional em abrigo municipal; organizar o 
ambiente propiciando espaço físico e atividades adequadas ao grau de 
desenvolvimento de cada criança. 
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Operador De Sistema 

Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o 
desempenho dos aplicativos, recursos de entrada, saída, recursos e 
armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central 
de processamento (CPU), e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o 
funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das 
informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local 
prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações 
sigilosas descartadas. Atendem clientes e usuários, orientando-os na 
utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico segurança 
no trabalho e executam outras atividades correlatas. 

Professor N-I 

Ministra aulas em curso de Ensino Fundamental, desenvolvendo nos alunos 
a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas específicas 
do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do aluno e 
executam outras tarefas afins. 

Recepcionista 

Prestar informações relacionadas com o pessoal e órgão solicitando, 
mantendo cadastro atualizado de números de aparelhos telefônicos de 
interesse especifico de unidade; Relatar  e requisitar conserto dos ramais 
linhas telefônicas, quando apresentarem defeitos; Controlar ligações locais 
e interurbanas, anotando ramal, nome do solicitante, assunto, destino e 
horário, em formulários apropriados; Mantém arquivos e documentos 
referentes ao serviço do centro telefônico; Opera a mesa telefônica de 
transmissão e recepção; Atender ao público e direcionar ao setor específico; 
Manter relatórios de atendimentos e encaminhamentos atualizados; 
Executar outras atividades correlatas;  Efetuar o primeiro atendimento ao 
público, encaminha, direciona e opera mesa telefônica, efetuando ligações, 
transmitindo ou recebendo mensagens informações quando solicitada, na 
central telefônica da administração pública em geral. 

Técnico Agrícola 

Prestar serviços técnicos e/ou orientação a agricultores e pecuaristas em 
atividades ligadas à formação de lavouras, criações, manejo e tratamento 
de animais: auxiliar engenheiros agrônomos, médicos veterinários e 
zootécnicas no desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e projetos 
agropecuários e desempenha outras atividades correlatas e afins. 

Técnico de Enfermagem 

Participar das atividades de enfermagem do trabalho; fazer registro pessoal 
de: sinais vitais, peso, altura e auxiliar em pequenas cirurgias; ministrar 
medicamentos por via oral e parenteral; fazer curativos e retirada de 
pontos; aplicar oxigenoterapia, nebulização, calor e frio e infravermelho; 
executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; executar 
atividades de desinfecção e esterilização; controlar estoque de 
medicamentos e manutenção de material e executar outras atividades 
correlatas. 

Técnico em Meio Ambiente 

Participar dos programas de educação ambiental; fiscalizar as infrações ao 
meio ambiente; fiscalizar as empresas poluidoras do meio ambiente, 
lavrando autos de infração e fazendo cumprir a legislação municipal sobre 
meio ambiente; fiscalizar as ocorrências de degradação do meio ambiente; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

Assessor Jurídico 

Representar o Município em juízo, ativa e passivamente, e promover sua 
defesa em todas e quaisquer ações; Promover a cobrança judicial e 
extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos do Município; Elaborar 
informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder Executivo em 
mandados de segurança ou mandados de injunção; Emitir parecer sobre 
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matérias relacionadas com processos judiciais em que o Município tenha 
interesse; Apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de 
contratos, convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações 
assumidas pelos órgãos da administração direta do Poder Executivo; 
Elaborar parecer relacionado a legalidade e constitucionalidade de 
decretos, resoluções, portarias, proposições e demais atos administrativos; 
Apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimônio 
imobiliário municipal, bem como autorização, permissão e concessão de 
uso; Subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar 
outras funções correlatas. 

Assistente Social (20 horas) 
 
Assistente Social (30 horas) 

Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos e políticas inerentes ao 
serviço social em saúde pública; realizar estudos e pesquisas com objetivo 
de conhecer as características de cada comunidade, a fim de que os 
programas e ações do serviço social venham ao encontro das necessidades 
reais da população; conhecer os principais problemas de saúde da 
população, a fim de discutir, com a equipe multidisciplinar, as ações de 
saúde que devem ser desenvolvidas, buscando a resolutividade dos 
problemas; planejar, avaliar e organizar benefícios e serviços sociais; 
divulgar os serviços da secretaria municipal de saúde junto à população, 
incentivando-a usufruir a infraestrutura oferecida; incentivar a comunidade 
a interessar-se por questões sanitárias, participando da identificação dos 
principais problemas e auxiliando definição e execução de ações necessárias 
para melhor condição de vida e saúde; incentivar a população a exercer seu 
direito de cidadania, participando dos programas assistenciais de saúde 
oferecidos e, consequentemente, na participação do controle social; 
participar, ativamente, da equipe multidisciplinar, auxiliando na busca de 
formas de entrosamento gradativo de toda equipe, na execução de 
atividades educativas; executar as demais atividades inerentes ao cargo, 
zelando por sua segurança e de terceiros, além de conservação manutenção 
de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; cumprir e fazer 
cumprir o código de ética do assistente social; participar efetivamente da 
política de saúde do município, através dos programas implantados pela 
secretaria municipal de saúde; assessorar os órgãos de administração 
pública direta em matérias de serviço social; cumprir as determinações do 
sistema único de saúde local; realizar ou orientar estudos e pesquisas no 
campo do serviço social; preparar programas de trabalho referentes ao 
serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar 
trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a 
dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos 
mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a 
situação escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados 
para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do 
problema; estudar os antecedentes da família; selecionar candidatos a 
amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, etc; 
pesquisar problemas relacionados com o trabalho; prestar serviços em 
creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sociais; prestar 
assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisa médico-sociais 
e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; 
responsabilizar se por equipes auxiliares necessárias à execução de 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

Enfermeiro 
Organizar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares; planejar, organizar, coordenar, executar os serviços de 
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assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emissão de 
parecer sobre matéria de enfermagem; realizar consulta de enfermagem; 
prescrever a assistência de enfermagem; participar no planejamento, 
execução e avaliação dos programas de saúde; prevenir e controlar 
infecções hospitalares; prestar assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente, puerperal e ao recém-nascido; participar nos programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar de 
programas de higiene e segurança do trabalho, bem como, de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais do trabalho; participar na elaboração 
e na operacionalização do sistema de referência e de contrarreferência; 
integrar e participar do Programa de Saúde da Família; e, desempenhar 
outras atividades correlatas. 

Enfermeiro PSF 

Organizar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares; planejar, organizar, coordenar, executar os serviços de 
assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emissão de 
parecer sobre matéria de enfermagem; realizar consulta de enfermagem; 
prescrever a assistência de enfermagem; participar no planejamento, 
execução e avaliação dos programas de saúde; prevenir e controlar 
infecções hospitalares; prestar assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente, puerperal e ao recém-nascido; participar nos programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar de 
programas de higiene e segurança do trabalho, bem como, de prevenção 
de acidentes e de doenças profissionais do trabalho; participar na 
elaboração e na operacionalização do sistema de referência e de contra-
referência; integrar e participar do Programa de Saúde da Família; e, 
desempenhar outras atividades correlatas. 

Engenheiro Ambiental 

Supervisão, coordenação e orientação técnica. Estudo, planejamento, 
projeto e especificação. Estudo de viabilidade técnico-econômica. Direção 
de obra e serviço técnico. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico. Elaboração de orçamento. Padronização, mensuração e 
controle de qualidade. Execução de obra e serviço técnico. Fiscalização de 
obra e serviço técnico. Produção técnica e especializada. Condução de 
trabalho técnico. Execução de desenho técnico. Executar outras atividades 
correlatas à função em todas as Secretárias do Município. 

Farmacêutico 

Participar na formulação de políticas e planejamento das ações, em 
consonância com a política de saúde de sua esfera de atuação e com o 
controle social; participar da elaboração do plano de saúde e demais 
instrumentos de gestão em sua esfera de atuação; utilizar ferramentas de 
controle, monitoramento e avaliação que possibilitem o acompanhamento 
do plano de saúde e subsidiem a tomada de decisão em sua esfera de 
atuação; participar do processo de seleção de medicamentos; elaborar a 
programação da aquisição de medicamentos em sua esfera de gestão; 
assessorar na elaboração do termo de referência do edital de aquisição de 
medicamentos e outros produtos para a saúde e das demais etapas do 
processo; participar dos processos de valorização, formação e capacitação 
dos profissionais de saúde que atuam na assistência farmacêutica; avaliar 
de forma permanente as condições existentes para o armazenamento, 
distribuição e dispensação de medicamentos, realizando os 
encaminhamentos necessários para atender à legislação sanitária vigente; 
desenvolver ações para a promoção do uso racional de medicamentos; 
participar das atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos dos 
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serviços de saúde, conforme legislação sanitária vigente; promover a 
inserção da assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde (RAS) e 
dos serviços farmacêuticos; Alimentar os sistemas pertinentes; Fazer o 
controle de estoque de medicamentos; Buscar material e/ou equipamento 
do almoxarifado, mediante entrega de requisição; 

Fisioterapeuta 

Desenvolver trabalho de planejamento, programação, ordenação, 
coordenação, execução e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicas 
que visem saúde nos níveis de prevenção primária, secundária e terciária; 
participar da elaboração de diagnóstico, prescrever, ministrar e 
supervisionar terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou 
restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano; 
utilizar se, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 
crioterápico, hidroterápico, fototerápico, aeroterápico, eletroterápico ou 
sonidoterápico, determinando; a) o objetivo da terapia e a programação 
para atingi-lo; b) a fonte geradora do agente terapêutica, com a indicação 
de particularidades na utilização da mesma, quando for o caso; c) a região 
do corpo do cliente a ser submetido a ação do agente terapeuta; d) a 
dosagem da frequência do número de sessões, com a indicação do período 
de tempo de duração de cada uma; e e) a técnica a ser utilizada; utilizar-se, 
com o emprego ou não de aparelho, de exercício respiratório, 
cardiorrespiratório, cardiovascular, de educação ou reeducação 
neuromuscular, de regeneração muscular, de relaxamento muscular, de 
locomoção, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postural, de 
adaptação ao uso de órtese ou prótese e de adaptação dos meios e 
materiais disponíveis, pessoais ou ambientais para, o desempenho físico do 
cliente; avaliar, reavaliar e determinar as condições de alta do cliente 
submetido à fisioterapia; dirigir os serviços e locais destinados a atividades 
fisioterápicas, autárquicos e mistos, bem como a responsabilidade técnica 
pelo desempenho dessas atividades; dar parecer fisioterápico na área 
cinético-funcional do aparelho motor e respiratório; realizar outras 
atividades inerentes a sua formação curricular universitária; participar da 
equipe multidisciplinar na recuperação e reabilitação do cliente; 
desincumbir se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia 
imediata. 

Fonoaudiólogo 

Atendem aos usuários prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de 
pacientes e clientes; efetuam avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; 
orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 
desenvolvem programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de 
vida; exercem atividades administrativas, de ensino e pesquisa; 
administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam outras 
atividades correlatas. 

Médico PSF 

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das 
doenças do corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar exames 
médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e 
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou 
solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da 
população;-Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, 
auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade 
médica;- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de 
laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico;-
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Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de 
administração dos mesmos; - Prestar orientações aos pacientes sobre meios 
e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; - Anotar e registra em 
fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, 
anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de 
tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; - 
Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade 
de cada caso; - Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de 
doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, 
elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados 
estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e 
mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
doenças de natureza não-ocupacionais; - Participar de programas de 
vacinação, orientando a seleção a população e o tipo e vacina a ser aplicada, 
para prevenir moléstias transmissíveis; - Atender urgências clínicas, 
cirúrgicas ou traumatológicas;-Emitir atestados e laudos;-Colaborar na 
limpeza e organização do local de trabalho; - Efetuar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Nutricionista 

Elaborar o cardápio para a merenda escolar; realizar o acompanhamento 
nutricional dos alunos da rede pública de ensino; orientar as pessoas 
encarregadas para elaboração da merenda escolar nos estabelecimentos 
educacionais do Município; atuar nos programas sociais do Município, 
fornecendo subsídios para ações na área de alimentação, nutrição e 
abastecimento; desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas 
pela chefia imediata. 

Odontólogo 

Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de 
conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-
graduação; prescrever e aplicar especialidades cêuticas de uso interno e 
externo, indicadas em odontologia; agir de forma preventiva, tomando 
medidas que evitem ou impeçam a evolução de doenças bucais; privilegiar 
ações que beneficiem o maior número de pessoas, viabilizando programas 
de atendimento que utilizem pessoal auxiliar, técnicas e equipamentos 
simplificados; trabalhar em equipe, dominando técnicas de atendimento 
clínico, executando as tarefas mais complexas e coordenando e 
supervisionando o desempenho de técnicos auxiliares; executar o trabalho 
clínico de sua exclusiva competência, delegando atividades mais simples ao 
pessoal auxiliar e aquelas mais complexas aos níveis especializados 
competentes; planejar, executar e avaliar as atividades clínicas 
considerando as características epidemiológicas e socioeconômicas da 
população a atender e os recursos humanos e materiais disponíveis; 
desenvolver os programas e atividades implantadas pela secretaria 
municipal da saúde, na área odontológica; responsabilizar-se pelas 
informações prestadas em: fichas clínicas de pacientes, boletins diários de 
atendimento odontológico, mapas de produção, encaminhamentos de 
referência e contrareferência, relatórios das ações e serviços prestados, 
prescrições, e quaisquer outros instrumentos utilizados pela secretaria 
municipal da saúde na área odontológica; participar em ações de vigilância 
sanitária, epidemiológica e de saúde de trabalhador; zelar por sua própria 
segurança e de terceiros, bem como, pela preservação e manutenção de 
materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar dos 
programas de educação em saúde; participar na equipe multidisciplinar, 
colaborando em treinamentos e auxiliando no desenvolvimento de 
programas e ações de saúde da secretaria municipal de saúde; atender 
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necessidades das unidades sanitárias, na execução de suas atividades, 
obedecendo às diretrizes estabelecidas pela secretaria municipal de saúde, 
visando à melhoria na qualidade dos serviços; cumprir e fazer cumprir o 
código de ética odontológico; desempenhar outras tarefas afins. 

Professor N - II – Educação Infantil 
– Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Educação Infantil 
– Povoados 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Fundamental I – 
Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Fundamental I – 
Interior 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Língua 
Portuguesa - Fundamental II – 
Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Matemática - 
Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – História - 
Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Geografia - 
Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Ciências - 
Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Educação 
Artística - Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Língua Inglesa - 
Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor N - II – Educação Física - 
Fundamental II – Sede 

Ministra aulas em curso de ensino de Ensino Fundamental, desenvolvendo 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando disciplinas 
específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para formação do 
aluno e executam outras tarefas afins. 

Professor Pedagogo/Pedagogo - N Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos inclusive na 
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–II educação infantil; Elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar 
da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e 
educacional; Organizar as atividades individuais e coletivas de crianças em 
idade pré-escolar; Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas 
pedagógicas; participar de estudos de revisão de currículo e programas de 
ensino; executar trabalhos especializados de administração, orientação e 
supervisão educacional; Participar de divulgação de atividades pedagógicas; 
Implementar programas de tecnologia educacional; Elaborar e desenvolver 
projetos de ensino-pesquisa-extensão; Utilizar recursos de Informática; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

Professor De Libras - N – II 

Ministra aulas em cursode Ensino Fundamental, desenvolvendo nos alunos 
surdos/mudos a capacidade de comunicação e expressão, ensinando 
disciplinas específicas do currículo e outros conhecimentos básicos para 
formação do aluno e executam outras tarefas afins. 

Psicopedagogo - N – II 

Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos inclusive na 
educação infantil; Elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar 
da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e 
educacional; Organizar as atividades individuais e coletivas de crianças em 
idade pré-escolar; Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas 
pedagógicas; participar de estudos de revisão de currículo e programas de 
ensino; executar trabalhos especializados de administração, orientação e 
supervisão educacional; Participar de divulgação de atividades pedagógicas; 
Implementar programas de tecnologia educacional; Elaborar e desenvolver 
projetos de ensino-pesquisa-extensão; Utilizar recursos de Informática; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

Psicólogo 

Avaliar comportamento individual, grupal e institucional; Aprofundar o 
conhecimento das características individuais, situações e problemas; 
Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais 
sobre o indivíduo, na sua dinâmica inter e intrapsíquica e suas relações 
sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico; Definir 
protocolos e instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados; 
Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de 
pessoas; Acompanhar paciente durante o processo de tratamento ou cura, 
tanto psíquica como física em atendimento individual ou grupal; 
Proporcionar suporte emocional para paciente internado em hospital e seus 
familiares, auxiliando-os na elaboração de experiência de doença orgânica, 
crises e perdas; Realizar acompanhamento terapêutico no pré e pós-
cirúrgico; Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam 
a possibilidade de humanização do contexto hospitalar; Participar de 
equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em 
conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos, reuniões 
administrativas; visitas domiciliares etc.; Realizar e coordenar atividades 
educativas e grupos de adesão com pacientes e familiares, especialmente 
em casos de doenças crônicas; Proporcionar suporte emocional para a 
equipe de saúde em situações extremas; Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas padrão de 
biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 
Alimentar os sistemas com as informações concernentes ao desempenho 
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de sua função; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-
se de equipamentos e programas de informática; Executar outras 
atribuições profissionais, podendo atuar no âmbito da educação, saúde, 
lazer, trabalho, segurança, justiça, assistência social, comunidades e 
comunicação, com o objetivo de promover o respeito à dignidade e à 
integridade do ser humano; Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

 


