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ANEXO – I 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
extraordinários ou em regime de plantão de 12 horas, seja diurno ou noturno, de segunda a domingo e 

feriados e/ou de acordo com determinação superior. Sujeito ao uso de uniformes e ao uso de E.P.I. 

(Equipamentos de proteção individual), quando necessário. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam 
especialização, limpeza do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local 

de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e 

conservação de estradas e outros. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, 
primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do local, atender aos 

cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas com educação, 

encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar serviços de limpeza urbana, conforme 

determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham a 

necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar 

veículos em geral, transportar mercadorias e materiais de construção, bem como todos os demais 

serviços braçais que sejam necessários e determinada sua execução por superior. Fazer mudanças. 

Proceder à abertura de valas. Proceder a limpeza de fossas. Efetuar serviços de capina em geral, 

coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais. Recolher o lixo a 

domicílio com os equipamentos disponíveis. Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e 

pavimentação em geral. Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais. Auxiliar 

em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos rodoviários. 

Manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim. Auxiliar na 

aplicação de inseticidas e fungicidas. Executar faxinas em geral nos bens públicos. Responsabilizar-se 

pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Proceder à apreensão de animais soltos nas 

vias públicas e outras tarefas correlatas. Exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas 

correlatas. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua 

vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas 

e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir 

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. Exercer 

tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores 

CARGO: COVEIRO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
extraordinários, inclusive à noite, sábados, domingos e feriados e /ou de acordo com determinação 

superior. Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e ao uso de uniforme. 

ATRIBUIÇÕES 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar tarefas ligadas à conservação de cemitérios municipais, 
preparação de covas e realização de enterros. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Auxiliar nos serviços funerários. Construir, preparar, limpar, abrir e 
fechar sepulturas. Realizar sepultamento, exumar e cremar cadáveres, fazer traslado de corpos e 
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despojos. Conservar máquinas e ferramentas de trabalho. Proceder a abertura, fechamento e reforma 

de covas para sepultamento, inclusive sábados e domingos.   Proceder à exumação de corpos. Auxiliar 

nos serviços de construção e demolição de alvenaria, carpintaria, pintura. Executar serviços referente a 

carga e descarga de veículos. Executar pequenos reparos que não exijam qualificação profissional. 

Efetuar a conservação de jardins, canteiros, vasos, floreiras e outros. Realizar o plantio, replantio, 

desbrota, poda e enxerto de diferentes plantas. Obedecer às normas e procedimentos de segurança do 

trabalho, utilizando equipamentos de proteção. Capinar, varrer e manter limpo os cemitérios. Auxiliar 

na colocação do caixão, manipulação as cordas de sustentação nos cemitérios. Fechar a sepultura, 

recobrindo-a de terra, cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo. Pintar 

áreas gerais do cemitério. Remarcar as identificações das sepulturas. Reformar calçadas. Cuidar de 

limpeza e manutenção de cemitério Municipal. Responsabilizar-se pelas ferramentas de uso diário no 

cemitério Municipal. Executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

CARGO: MERENDEIRA 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços  
extraordinários ou em regime de plantão de 12 horas, seja diurno ou noturno, de segunda a domingo e 

feriados e/ou de acordo com determinação superior. Sujeito ao uso de uniformes e ao uso de E.P.I. 

(Equipamentos de proteção individual).  

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Preparar as refeições para atender a demanda referente a alimentação 
da clientela dos projetos educacionais e /ou sociais do Município, cuidando da limpeza do local de 

trabalho e dos utensílios, garantindo um bom padrão de higiene no desempenho de suas tarefas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, 
primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a higiene no cozimento dos alimentos, estética e 

apresentação do local. Atender aos cidadãos que se dirigirem a sua pessoa, prestando as informações 

solicitadas com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar serviços de 

limpeza na unidade de trabalho, conforme determinação superior, zelando pelo bem público, 

reparando os utensílios sempre que estes venham a necessitar de reparos para serem utilizados nas 

tarefas diárias. Proceder a limpeza e efetuar serviços em geral, coletar lixo, varrer, lavar e remover o 

lixo e detritos das escolas e unidades municipais a que estiver lotado, bem como utilizar 

adequadamente o equipamento de proteção, visando sua segurança pessoal. Proceder à limpeza dos 

locais de trabalho. Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos disponíveis. Responsabilizar-se 

pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Exercer tarefas afins ou que sejam 

determinadas por seus superiores. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: MECÂNICO  
ATRIBUIÇÃO DO CARGO: 
Executar os serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas e equipamentos, 

reparando ou substituindo partes e peças, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de 

sua vida útil.  Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos mecânicos. Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e 

corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado 

funcionamento. Confeccionar conjuntos mecânicos, máquinas ou equipamentos, seguindo desenho, de 

acordo com as necessidades do setor solicitante. Executar a lubrificação, regulagens e calibragens de 

todos os equipamentos mecânicos e pneumáticos, conforme especificações de cada máquina, 

utilizando os instrumentos apropriados. Verificar o estado de rolamentos, trocando-os se necessário, 

de acordo com padrões estabelecidos. Manter dados e referencias dos equipamentos e peças de 

reposição. Desmontar e montar motores, corrigindo os defeitos encontrados. Traçar, furar, abrir 

roscas, cortar peças, manual ou mecanicamente, para confecção de peças e máquinas, conforme 

solicitado. Confeccionar rasgos de chavetas em polias, embreagens, engrenagens, etc., utilizando 
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plaina, furadeira ou frezadora. Executar pequenos serviços de solda corte com maçarico, quando 

necessário. Executar a troca de óleo, limpeza e manutenção dos compressores. 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
extraordinários ou em regime de plantão de 12 horas, seja diurno ou noturno, de segunda a domingo e 

feriado e/ou de acordo com determinação superior.  Sujeito a realização de viagens com freqüência. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir veículos (automóveis e outros correlatos), para o transporte de 
pessoas e materiais. Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do cárter e testando freios, parte elétrica, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas 

e indicadores de direção para certificar-se de suas condições de funcionamento. Dirigir o veículo, 

acionando os comandos e observando a sinalização e o fluxo do trânsito, para transportar os 

passageiros. Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 

solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos transeuntes, e de outros 

veículos. Zelar pela manutenção do veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, 

para assegurar suas condições de funcionamento. Observar e cumprir normas de higiene e de 

segurança do trabalho. Recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do 

dia, comunicando qualquer defeito porventura existente. Encarregar-se do transporte e entrega de 

correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver excessos que prejudique o 

veículo. Lavar o veículo por completo, enxaguar pulverizar e lubrificar o veículo de seu uso. Limpar o 

interior dos veículos. Temperar os produtos químicos para lavagem, caso não haja lavador para assim 

o fazer. Executar outras tarefas correlatas e/ou à critério do superior imediato. 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
extraordinários, inclusive a noite, sábado, domingo e feriado e /ou de acordo com determinação 

superior.  Sujeito ao deslocamento com veículos na área urbana ou área rural. Sujeito a viagens de 

acordo com a necessidade. Sujeito ao uso de E.P.I. (Equipamentos de proteção individual) e ao uso de 

uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Dirigir veículos da Prefeitura em trajeto determinado, observando as 
regras de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de pessoas e cargas para a 

realização de obras municipais. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir caminhões e outros veículos destinados ao transporte de 
passageiros e cargas, mas antes do início da viagem, vistoriar o veículo, verificando o estado dos 

pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se 

de suas condições de funcionamento. Dirigir o veículo, acionando os comandos e observando a 

sinalização e o fluxo do trânsito, para transportar os passageiros e cargas. Zelar pela manutenção do 

veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, para assegurar suas condições de 

funcionamento. Observar e cumprir normas de higiene e de segurança do trabalho. Manter os veículos 

em perfeitas condições de funcionamento. Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no 

funcionamento dos veículos. Dirigir com documentação necessária e verificar se o veículo sob sua 

responsabilidade está de acordo com as normas do trânsito. Verificar o grau de densidade nível de 

bateria, pressão normal dos pneus. Verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições o 

sistema elétrico do veículo sob sua responsabilidade. Executar pequenos reparos de emergência. 

Respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas. Recolher o veículo à garagem quando 

concluir o serviço e/ou quando for exigido. Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua 
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guarda. Cumprir com a regulamentação do setor de transporte.  Executar outras tarefas correlatas para 

o bom desempenho de suas atividades ou a critério de seu chefe imediato. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
extraordinários, a noite, sábados, domingos e feriados e/ou de acordo com determinação superior. 

Sujeito ao uso de E.P.I. (Equipamentos de proteção individual)e ao uso de uniformes. Sujeito ao 

deslocamento com a máquina tanto na área urbana como na área rural.  

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar maquinários pesados em geral. Executar todas as tarefas 
pertinentes à utilização de tais equipamentos, seja na área urbana, seja na área rural. Vistoriar o 

veículo, zelando pela manutenção. Recolhê-los à garagem assim que as tarefas forem cumpridas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir máquinas e equipamentos, executando operações de abertura e 
cobertura de valetas/cavas, de terraplanagem, de nivelamento de solo, de escavação para construção 

civil bem como de movimentação de materiais e carregamento de caminhões com entulhos e terra. 

Acionar os dispositivos de comandos da máquina de acordo com cada operação a ser desenvolvida. 

Avaliar nível e profundidade das aberturas, baseando-se nas orientações dadas pelo superior imediato 

da Unidade Administrativa onde estiver prestando serviços. Avaliar, antes de qualquer operação, as 

condições gerais da máquina, verificando nível de óleo/combustível, situação dos freios, sistemas e 

dispositivos de comando do equipamento, bem como a aparência, recomendando manutenção, 

consertos e lavagem, quando for o caso. Observar detidamente as condições de movimentação de 

tráfego (pessoas e veículos), de maneira a neutralizar possibilidades de acidentes. Dirigir e operar 

máquinas, guindastes e equipamentos pesados diversos, na execução de obra de terraplanagem em 

geral, drenagem, contenção, pavimentações, construções civis, limpeza de córregos, aterros sanitários, 

escavações subterrânea e outras similares. Identificar os equipamentos adequado para cada tarefa, 

avaliando as condições gerais do local da obra, tipo de solo e material, com o objetivo de evitar 

atolamentos, desmoronamentos, possíveis danos ambientais. Evitar acidentes que coloquem a vida em 

risco ou causem dano ao equipamento. Zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança de 

Trabalho, bem como pela adequada utilização, manutenção e guarda dos EPI's (Equipamentos de 

Proteção Individual). Executar outras atividades compatíveis com as especificações, conforme as 

necessidades do Município ou determinação superior. Executar outras atividades correlatas e afins. 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 
extraordinários, a noite, sábados, domingos e feriados e/ou de acordo com determinação superior. 

Sujeito ao uso de E.P.I. (Equipamentos de proteção individual) e ao uso de uniformes. Sujeito ao 

deslocamento com a máquina tanto na área urbana como na área rural.  

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreende as atribuições que se destinam a operar e realizar 
manutenção básica da retro escavadeira, bem como executar serviços a serem realizados pelo 

Município em atividades correlatas a sua função. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Conduzir e operar a retro-escavadeira, manipulando comandos, 
abrindo e fechando valas para instalação de esgotos e encanamentos, bem como quaisquer outros 

serviços que forem possíveis realizar com retro-escavadeira. Proceder escavações, transporte de terra, 

compactação, aterro e trabalhos semelhantes. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, 

mantendo-os em boas condições de funcionamento. Comunicar ao seu superior imediato, qualquer 

anomalia verificada no funcionamento do veículo. Conduzir a máquina até a garagem da Prefeitura, 

após término de cada obra. Fazer reparos de emergência. Inspecionar e trocar filtros, velas. 

Providenciar o abastecimento de combustível, lubrificantes, água. Eventualmente operar outros 

veículos e executar tarefas mecânicas auxiliando o responsável pela oficina. Obedecer às normas e 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE  
ESTADO DE RONDÔNIA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
procedimentos de segurança do trabalho, utilizando equipamentos de proteção. Executar outras 

atividades compatíveis com as especificações, conforme as necessidades do Município ou 

determinação superior. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: VIGIA 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
sábados, domingos e feriados. Sujeito ao trabalho externo, atendimento ao público e ao uso de 

uniforme. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar tarefas de vigilância em prédios públicos, rondando suas 
dependências, observando a entrada e saída de pessoas e bens, objetivando a proteção do patrimônio 

público municipal, entre outras atividades correlatas.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, 
responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Exercer serviços de vigia 

e guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Exercer vigilância em locais previamente determinados, 

realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providencias tendentes a evitar roubo, 

incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda. Controlar a entrada e 

saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, 

as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão 

devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir 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. Exercer tarefas afins ou que sejam 

determinadas por seus superiores. 

CARGO: ZELADOR (A) 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços  
extraordinários ou em regime de plantão de 12 horas, seja diurno ou noturno, de segunda a domingo e 

feriados e/ou de acordo com determinação superior. Sujeito ao uso de uniformes e ao uso de E.P.I. 

(Equipamentos de proteção individual).  

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos gerais de 
serviços de limpeza e conservação das instalações das repartições públicas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar serviços de limpeza geral nas repartições e escolas públicas 
municipais. Executar tarefas de coleta de lixos tomando a precaução necessária no uso do 

equipamento de proteção. Efetuar a limpeza externa e interna de salas de aulas nas escolas municipais 

e de repartições públicas municipais. Realizar serviços de guarda e vigilância do patrimônio público. 

Zelar pelas áreas externa e interna das escolas e dos próprios órgãos públicos onde estiver lotado. 

Efetuar o controle do consumo e uso dos materiais de higiene e limpeza do local de trabalho. Efetuar 

serviços de controle de entrada e saída de alunos e pacientes do local onde estiver lotado. Atender com 

presteza e cordialidade aos pais de alunos, aos alunos da escola e aos cidadãos que se dirigirem para 

requerer alguma informação. Executar outras tarefas correlatas e de baixa complexidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo exige a prestação de serviços de visitas 
domiciliar. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob 

supervisão competente. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar mapeamento de sua área. Executar atividades de educação 
para a saúde individual e coletiva. Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. 

Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco. Identificar área de risco. Orientar as 

famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, 

exames e atendimento odontológico, quando necessário. Realizar ações e atividades, no nível de suas 

competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica. Realizar, por meio de visita domiciliar, 

acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade. Estar sempre bem informado, 

e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das  

Famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco. Desenvolver ações de 

educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças. 

Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 

saneamento e melhoria do meio ambiente. Desenvolver outras atividades pertinentes à função do 

Agente Comunitário de Saúde.  

DENOMINAÇÃO DO CARGO: FISCAL SANITÁRIO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e ao atendimento ao público em geral. 
O exercício do cargo exige o deslocamento com motocicletas e poderá exigir a prestação de serviços 

extraordinários, incluindo sábado, feriado e/ou de acordo com determinação superior.  

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de natureza fiscal, policial e operacional, 
envolvendo serviços relativos à inspeção em vigilância de saúde.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar inspeções sanitárias a bares, restaurantes, lanchonetes, 
padarias, açougues, supermercados e outros estabelecimentos que comercializam alimentos, 

farmácias, hotéis, hospitais, clínicas, radiologia, odontologia e frigoríficos; Realizar vistorias de 

instalações e redes de esgotos em órgão públicos governamentais ou residências particulares; 

Ministrar notificação de estabelecimentos que necessitem realizar ações para se enquadrarem nas 

normas de vigilância de sanitária; Vistoriar estabelecimentos a procura de criação de animais 

domésticos; Realizar interdição ou apreensão de alimentos ou medicamentos atendendo notificação de 

serviços de vigilância nacional; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e ao atendimento ao público em geral. 
O exercício do cargo exige o deslocamento com motocicletas e poderá exigir a prestação de serviços 

extraordinários, incluindo sábado, feriado e/ou de acordo com determinação superior.  

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis 
tributárias do município. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Fazer cumprir a legislação tributária municipal, mediante: lavratura de 
auto da infração e a imposição de penalidade. informação de processo tributário e administrativo. 

Orientação ao sujeito passivo de obrigação tributária acessória ou principal. Coletar dados e 

informações necessárias ao cadastro técnico municipal. Dirimir dúvidas dos contribuintes quanto à 

aplicação da legislação tributária. Constituir o crédito tributário através do exame de livros fiscais e 

contábeis, arquivos, documentos, papéis fiscais dos contribuintes ou das pessoas a eles equiparados, 

utilizando para tanto, métodos de fiscalização que visem às circunstâncias e condições exatas 

relacionadas com as obrigações tributárias. Realizar junto a estabelecimentos e órgãos públicos, 

verificações, objetivando revisar, complementar ou promover correções dos lançamentos efetuados 

por contribuintes sob fiscalização. Realizar diligências com o objetivo de instruir processos 

administrativos, tributários ou programas de fiscalização. Desenvolver atividades de apoio à pesquisa, 

análise e controle relacionados com a formulação dos objetivos da tributação, arrecadação de 

fiscalização. Chefiar as coordenações vinculadas à administração tributária. Exercer as assessorias 
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técnicas vinculadas à administração tributária. Participar de sindicâncias e inquéritos administrativos. 

Elaborar planos de ação, pareceres, recursos e outros esclarecimentos pelos superiores ou 

contribuintes. Desempenhar outras funções na administração por designação superior. Executar outras 

atividades compatíveis com as especificações, conforme as necessidades do Município ou 

determinação superior. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO – “Prefeitura, Câmara e 
Instituto de Previdência Social de Novo Horizonte do Oeste – RO” 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito a atendimento ao público. O exercício do cargo poderá 
exigir a prestação de serviços extraordinário e/ou de acordo com determinação superior. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos de apoio administrativo em diversas unidades 
organizacionais da Prefeitura Municipal, digitando, conferindo documentos e processos, efetuando 

lançamentos e controles, entre outras atividades correlatas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Receber, registrar e controlar a entrada e saída de processos em geral. 
Selecionar, classificar, cadastrar e arquivar documentos em geral. Elaborar e organizar fichários e 

arquivos necessários para o controle dos serviços. Receber e entregar processos e correspondências 

nos diversos órgãos do Tribunal. Executar serviços de digitação. Operar em terminais de computador, 

fax, microfilme, fotocopiadora e equipamentos semelhantes. Cadastrar em terminais de computadores,  

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: O exercício do cargo exige a prestação de serviços de visitas 
domiciliar. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Exercer as Atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a 
notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, 

orientação gerais de saúde; Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão 

competente. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: prevenir a malária e da dengue, conforme orientação do Ministério da 

Saúde; acompanha, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo 

com as necessidades definidas pela equipe; emitir relatórios, subir escadas para verificação de caixa 

d’água, calhas e telhados, trabalhando com bombas de aspersão de 40 kg carregar EPI’s, bolsa com 

equipamentos com peso de 15 kg, dentre outras que demandam resistência física. Realizar 

mapeamento de sua área. Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva. 

Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar indivíduos e famílias 

expostos a situações de risco. Identificar área de risco. Orientar as famílias para utilização adequada 

dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 

odontológico, quando necessário. Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas 

áreas prioritárias da Atenção Básica.  

processos judiciais e administrativos. Providenciar os serviços de fotocópias de processos e 

documentos em geral. Participar de comissões em geral, secretariando ou servindo como membro. 

Emitir empenhos e efetuar os respectivos depósitos em rede bancária. Lançar informações em 

expedientes administrativos, referentes a requerimentos de magistrados e servidores. Redigir atos 

administrativos da unidade onde estiver lotado, como: ofícios, memorandos, comunicações internas, 

expedientes, e-mails, entre outros. Solicitar material de consumo e permanente. Fazer ou orientar 

levantamento de bens patrimoniais. Autuar processos e informar sobre o andamento dos mesmos. 

Atender ao público em geral. Executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 

complexidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento a domicílios em 
pacientes sem capacidade de locomoção e/ou quando se fizer necessário. Sujeito à prestação de 

serviços extraordinários ou plantonista de 12 horas, seja diurno ou noturno, podendo ocorrer de 

segunda a sexta, bem como aos sábados, domingos ou feriados de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e ao 

uso de uniformes. Sujeito à realização de viagens para acompanhar pacientes. Quando lotados no PSF 

sujeito as mesmas atribuições sumárias dos enfermeiros, mas sempre sob sua orientação e 

subordinação. 

ATRIBUIÇÕES 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar, sob supervisão direta do Enfermeiro (a), atividades auxiliares 
de enfermagem, em programas, projetos e serviços de saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Auxiliar na execução de atividades de enfermagem em geral. 
Proporcionar assistência à saúde. Executar tarefas junto ao público. Coordenar e executar projetos 

específicos da área, sob a supervisão do enfermeiro(a). Prestar o atendimento específico de 

competência e/ou fazer o encaminhamento necessário na solução da dificuldade do paciente. Preparar 

pacientes para consultas, exames e tratamentos. Reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de 

sua qualidade. Ministrar medicamentos por via oral e parental prescrito pelo médico(a) ou 

enfermeiro(a). Executar tarefas referentes ao armazenamento e conservação de vacinas, visando 

preservar a qualidade e validade das mesmas. Proceder a aplicação das vacinas efetuando as devidas 

anotações. Efetuar a organização e controle das fichas dos pacientes que procuram os Postos de 

Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.   Auxiliar o Técnico de Enfermagem na execução de 

programas de educação para saúde.  Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de 

acordo com a orientação recebida. Verificar sinais vitais e registrar no prontuário. Auxiliar na 

colocação de talas e aparelhos gessados. Pesar e medir pacientes. Auxiliar os pacientes em sua higiene 

pessoal, movimentação e ambulação e na alimentação. Auxiliar nos cuidados “post-morten”. Registrar 
as ocorrências relativas a doentes. Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento. 

Zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes. Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e 

guardar próteses e vestuários pessoal do paciente. Auxiliar nos socorros de emergência, desenvolver 

atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento de pacientes. Executar as atividades de 

desinfecção e esterilização nos materiais e equipamentos do seu local de trabalho. Zelar pela limpeza e 

ordem do material e de equipamentos e das dependências de unidades de saúde. Executar tarefas afins 

e de interesse da municipalidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento a domicílios em 
pacientes sem capacidade de locomoção e/ou quando se fizer necessário. Sujeito à prestação de 

serviços extraordinários ou plantonista de 12 horas, seja diurno ou noturno, podendo ocorrer de 

segunda a sexta, bem como aos sábados, domingos ou feriados de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de proteção individual) e ao 

uso de uniformes. Sujeito a realização de viagens para acompanhar pacientes. Quando lotados no PSF 

sujeito as mesmas atribuições sumárias dos enfermeiros, mas sempre sob sua orientação e 

subordinação. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver atividades de enfermagem, empregando técnicas rotineiras 
ou específicas, realizando atendimento a pacientes, sob supervisão do enfermeiro (a). 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assessorar médicos e enfermeiros, durante o atendimento aos 
pacientes em unidades de saúde, hospital municipal e setor de emergência. Encaminhar prontamente 

os casos de que tiver notícia, de pessoas carentes de atendimento médico. Acompanhar e orientar, 

após consulta, internação ou alta, conforme ordem médica, os pacientes incapazes de se locomover, 
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adolescentes desacompanhados, ou sob ordem de seu superior. Ministrar, rigorosamente, a medicação 

de acordo com a prescrição médica e executar curativos. Coletar material e/ou acompanhar 

adolescente, idosos ou incapacitados para exames laboratoriais. Prestar os primeiros socorros quando 

da ausência de médicos na Unidade de saúde, encaminhando os casos graves. Solicitar medicamentos 

e material necessário para o setor, a farmácia, controlando de forma eficaz o estoque-reserva. Zelar 

pela segurança do estoque de medicamentos, observando local adequado de armazenamento e 

mantendo atualizado o mapa controlador de medicamentos. Observar a validade dos medicamentos 

para as providências cabíveis. Responsabilizar-se por todo o material do setor, tendo especial atenção 

para os medicamentos controlados. Providenciar a higiene corporal e servir alimentação aos 

adolescentes, idosos e incapazes de fazê-lo por conta própria. Elaborar o mapa mensal de 

atendimentos efetuados. Registrar a evolução diária do paciente em livro próprio e/ou ficha para isso 

destinada. Participar junto à equipe do setor médico de campanhas de prevenção à saúde. Participar de 

reuniões quando convocado. Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com 

orientação recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário. Proceder à coleta para 

informações sangüíneas, efetuando os devidos registros. Auxiliar na colocação de talas e aparelhos 

gessados. Pesar e medir pacientes. Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento. 

Preparar e esterilizar o material, instrumentais, ambientes e equipamentos, obedecendo à prescrição. 

Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes. Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados. 

Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente. 

Auxiliar nos socorros de emergência. Desenvolver atividades de apoio nas salas de consultas e de 

tratamento de pacientes. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  
Compreende o conjunto de atribuições que se destinam a executar tarefas de caráter técnico, relativas 

à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários, para auxiliar os 

especialistas de nível superior no desenvolvimento da reprodução agropecuária, assim como organizar 

os trabalhos em propriedades agrícolas, promovendo a aplicação de técnicas novas ou aperfeiçoadas 

de tratamento e cultivo da terra; orientar agricultores na execução do plantio, adubação, cultura, 

colheita e beneficiamento das espécies vegetais, orientando a respeito de técnicas, máquinas, 

equipamentos agrícolas e fertilizantes adequados; executar outras atribuições afins. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento a domicílios em 
pacientes sem capacidade de locomoção e/ou quando se fizer necessário. Sujeito à prestação de 

serviços extraordinários ou plantonista de 12 horas, seja diurno ou noturno, podendo ocorrer de 

segunda a sexta, bem como aos sábados, domingos ou feriados de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso de E.P.I (Equipamentos de proteção individual) e ao 

uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Auxiliar no serviço de enfermagem e de laboratório de análises clínicas 
em geral. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar atividades de apoio diagnóstico, recebendo, coletando, 
fazendo triagem e preparando material a ser examinado nas análises clínicas. Proceder à marcação de 

exames, de acordo com a capacidade de atendimento, visando adequar a oferta e à demanda de 

serviços, orientando os paciente quanto à coleta de amostras. Receber e coletar amostras identificando 

materiais coletados, preparando lâminas e reagentes para efetivação de exames laboratoriais. Preparar 

material para identificação de parasitas nas áreas de microbiologia e parasitologia, de acordo com as 

técnicas e métodos específicos. Puncionar veias para coleta de sangue, preparar esfregaço, corar 
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lâminas conforme especificações técnicas. Realizar o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, 

ampolas e outros, empregando métodos recomendados para acondicionamento. Proceder à limpeza, 

lavagem e desinfecção das bancadas e esterilização dos instrumentos e materiais. Controlar e guardar 

os instrumentos de uso diário, solicitando a reposição quando necessário, objetivando a manutenção 

de estoques. Proceder à entrega de resultados de exames e registrar em arquivo próprios dados dos 

paciente atendidos, de modo a permitir consultas ou informações posteriores. Participar das atividades 

de educação em saúde. Executar outras atividades correlatas com o cargo, visando a melhoria da 

qualidade do serviço prestado. Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados. Desempenhar 

demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM RAIO X  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito a prestação de serviços extraordinários ou plantonista de 6 
horas, diurno ou noturno, podendo ocorrer de segunda a sexta, bem como aos sábados, domingos ou 

feriados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso de E.P.I 

(Equipamentos de proteção individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar 
aparelhos de Raios X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de 
radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho. Colocar os filmes no chassi, 

posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas. 

Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer jóia ou objeto de 

metal, para assegurar a validade do exame. Acionar aparelho de raios-X, observando as instruções de 

funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada. 

Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passachassi ou outro meio, para ser feita 

a revelação do filme. Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e 

requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico. Controlar o estoque de filmes, 

contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e registrando gastos, para assegurar a 

continuidade dos serviços. Manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e 

instruções, para evitar acidentes. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO CONTÁBIL 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. O exercício 
do cargo poderá exigir a prestação de serviços extraordinário de acordo com a necessidade do 

município e/ou por determinação superior. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar serviços contábeis de conferência, balancetes, análise e 
classificação de documentos para efeito de registro, escrituração e controle de natureza orçamentária 

ou não, de acordo com o plano de contas.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar os trabalhos de análise e conciliação de contas. Classificar e 
contabilizar as despesas, receitas e movimentação financeira. Elaborar quadros demonstrativos, 

relatórios e tabelas, compilando dados contábeis. Participar da elaboração de balancetes e balanços, 

aplicando normas contábeis. Organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações 

orçamentárias. Elaborar prestações de contas de convênios, concursos e outros recursos específicos. 

Acompanhar saldos orçamentários para autorização de realização de despesas. Manter arquivo da 

documentação relacionada à contabilidade. Participar de programa de treinamento, quando 

convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

de informática. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor. Desempenhar 

demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores.  

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL  
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao atendimento ao público. O exercício do cargo poderá 
exigir a prestação de serviços extraordinários de acordo com a necessidade do município e/ou por 

determinação superior. Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de proteção individual) e ao uso de 

uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico, utilizando 
meios apropriados para promover e recuperar a higiene dentária e a saúde bucal.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Compreende o conjunto de atribuições destinadas a executar tarefas de 
atendimento odontológico, sob supervisão do responsável, além de participar do treinamento de 

atendentes de consultórios dentários. Colaborar nos programas educativos de saúde bucal. Colaborar 

nos levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador. Educar e 

orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais. Fazer a 

demonstração de técnicas de escovação. Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado, 

colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao Odontólogo durante a consulta ou ato 

operatório. Preparar o paciente para consultas ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na 

cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias químicas apropriadas, para 

prevenir contaminação. Passar os instrumentos ao Odontólogo, posicionando peça por peça na mão do 

mesmo, à medida que forem solicitados, para facilitar o desempenho funcional. Proceder à assepsia da 

bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-las para o próximo 

atendimento e evitar contaminações. Manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo 

orientação do Odontólogo. Participar do treinamento de atendentes de consultório dentário. Executar 

ou auxiliar na aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental. Remover suturas. Inserir e 

condensar substâncias restauradoras. Elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas 

atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos. Zelar pelo estado de conservação e 

manutenção dos equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda. Manter estoque de 

medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos mesmos. Executar outras 

atribuições afins. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao atendimento ao público. Sujeito a trabalho externo. O 
exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços extraordinários de acordo com determinação 

superior. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar e controlar sistemas de computadores e executar os serviços de 
digitação e outros estabelecidos na definição dos sistemas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento, 
estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos mesmos, para assegurar a exatidão 

e rapidez dos diversos tratamentos de informação. Realizar ou participar de estudo de viabilidade, 

definição de objetivos e especificações de planos de desenvolvimento, operação, eficiência e 

racionalidade de sistemas.  Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos e 

materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar demais atividades correlatas ao 

cargo mediante solicitação de seus superiores. Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de 

processamento, estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos mesmos, para 

assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informação. Realizar ou participar de 

estudo de viabilidade, definição de objetivos e especificações de planos de desenvolvimento, 

operação, manutenção, eficiência e racionalidade de sistemas. Planejar e executar o levantamento de 

informações junto aos usuários, objetivando a implantação de sistemas. Analisar logicamente as 

informações coletadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários à transformação dos 

dados de entrada nas informações requeridas pelo usuário, de maneira eficiente segura e de acordo 
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com os objetivos estabelecidos para o sistema de software e hardware. Desenvolver, executar, 

implantar e manter sistemas, bem como elaborar e manter atualizada a respectiva documentação. 

Participar da administração de base de dados. Prestar assistência e suporte em questões de informática. 

Executar ou promover as atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação 

dos equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-as, 

quando a cargo de terceiros. Selecionar, implantar, proceder à manutenção e prestar suporte no uso de 

software básico. Manter o superior imediato informado sobre o andamento dos trabalhos e resultados 

obtidos, para possibilitar a avaliação das políticas aplicadas, bem como orientar e controlar o 

desenvolvimento da área de atuação. Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais 

especializados, internos ou externos, a fim de obter subsídios para implantação ou melhoria dos 

serviços prestados. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos e 

materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar demais atividades correlatas ao 

cargo mediante solicitação de seus superiores. 

 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaborar planos e projetos na área social e na área de saúde. Coordenar 
e realizar pesquisas, visando o desenvolvimento integral e social, tanto no aspecto curativo quanto 

preventivo.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades 
educativas, individual e coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões 

e a sua evolução harmoniosa. Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e 

preparando textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocados de idéias com 

orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem. Coordenar 

as atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, 

conversação, canto e dança para ajudá-las a compreender melhor o ambiente em que vivem. 

Desenvolver nas crianças, hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos morais e 

sociais, integrando recursos audiovisuais e outros meios adequados, para possibilitar a sua 

socialização. Participar do planejamento global da Secretaria de Educação, para formar subsídios no 

sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino pré-escolar. Registrar em diários de classe e/ou 

fichas apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de proceder à 

avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz. Participar de seminários, palestras, 

treinamento e outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas experiências e 

tecnologias, para assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem. Elaborar e aplicar exercícios práticos 

que possibilitem o desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança favorecendo sua 

maturidade e prontidão para a aprendizagem. Desenvolver a faculdade criativa na criança ajudando-a 

a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma lógica consciente. Colocar a criança em 

contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento e o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Executar outras tarefas correlatas e atinentes a função. 

Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem a grade curricular do Ensino Fundamental, 
transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, para propiciar aos 
alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os princípios de conduta cientifica e 

social. Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com base nos 

objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. Selecionar ou confeccionar o material 

didático a ser utilizado, valendo-se das suas próprias aptidões ou consultando o serviço de orientação 

Pedagógica, para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos 
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conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das 

atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao 

educando o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades. Elaborar e aplicar testes, provas e outras 

técnicas usuais de avaliação, baseando-se nas atividades e na capacidade média da classe, para 

verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados. Organizar 

solenidades comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, promovendo concursos, debates, 

dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos alunos pelos conhecimentos histórico-sociais da 

pátria. Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou 

reformulados, analisando as situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, emitindo 

opiniões apresentando soluções adequadas a cada caso. Elaborar fichas cumulativas, boletins de 

controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, 

anotando as atividades efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter o 

registro de todas as situações, com vistas a corrigir as distorções existentes. Executar outras tarefas 

correlatas e atinentes à função. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: PROFESSOR: BIOLOGIA, LÍNGUA ESTRANGEIRA e 
MATEMÁTICA. 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
Desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a Proposta Pedagógica da Unidade 

Escolar. Realizar a avaliação contínua de seus alunos, segundo o sistema de avaliação da Rede 

Municipal. Manter atualizados os Diários de Classe, registrando a freqüência e as notas dos alunos, a 

matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas. Participar dos Conselhos de Classe 

previstos no Calendário Escolar, com seu Material organizado e atualizado. Participar de cursos, 

treinamentos, capacitações e de atividades pedagógicas promovidas pela escola e pela SEMED. 

Propor à equipe técnicos-administrativo-pedagógica medidas que objetivem o aprimoramento dos 

métodos de ensino, da avaliação, da disciplina e da administração. Solicitar, sempre que necessário, a 

cooperação dos órgãos e setores da Unidade Escolar. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: PEDAGOGO – “Supervisão/Orientação” 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaborar planos e projetos na área social e na área de saúde. Coordenar 
e realizar pesquisas, visando o desenvolvimento integral e social, tanto no aspecto curativo quanto 

preventivo.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de 
grupos específicos de pessoas. Elaborar projetos e programas na área de pedagogia social e do 

trabalho. Coordenar programas, projetos e serviços na área de pedagogia da saúde. Assessorar o 

Prefeito e os Secretários Municipais. Coordenar ações de desenvolvimento comunitário, comunicação 

e integração social e promoção a cidadania, no âmbito do Município. Propor o estabelecimento de 

políticas e diretrizes para atividades de promoção social. Idealizar, programar e realizar cursos, 

seminários e debates, visando a capacitação técnica pertinente a área de desenvolvimento social e 

comunitário. Superintender as ações de fortalecimento das entidades comunitárias. Propor e participar 

da execução de estudos e pesquisas para subsidiar a definição de ações relativas a sua área de ação. 

Acompanhar e controlar projetos comunitários desenvolvidos. Desenvolver outras atribuições e 

tarefas compatíveis com o cargo. Colaborar e participar de projetos de âmbito social, cultural, 

educacional e desportivo, analisando e opinando sob a ótica pedagógica, seus reflexos no processo 

geral de educação dos alunos inseridos no programa PETI. Desenvolver projetos e programas de 

inclusão social. Participar da preparação, execução e avaliação de seminários, encontros, palestras, 

sessões de estudos e outras atividades correlatas. Executar tarefas e atividades inerentes ao cargo, 
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inclusive com emissão de pareceres técnicos. Participar de comissões, quando designado, e de 

treinamentos diversos de interesse da administração e ação social. Organizar banco de dados e 

materiais para consulta por parte dos profissionais da educação e da assistência social. Elaborar 

registros e relatórios de avaliação quantitativa e qualitativa de resultados obtidos. Zelar pelo 

cumprimento das normas fixadas pela Segurança do trabalho, bem como pela adequada utilização, 

guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual). Dirigir, quando necessário, 

veículos da PREFEITURA quando devidamente habilitado com CNH equivalente para o desempenho 

das funções de seu cargo e por ordem expressa do Secretário Municipal a que estiver subordinada. 

Desempenhar outras atividades correlatas ou atribuições que possam surgir, conforme as necessidades 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATRIBUIÇÕES:  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar, orientar, promover e avaliar na Unidade Escolar em que atua 
a prática educativa para os usuários dos equipamentos públicos. Programar, desenvolver e aplicar 

ações corporais, jogos, ginástica, danças e modalidades diversas de esporte. Desenvolver diversas 

habilidades motoras e a capacitação física dos alunos. Participar de cursos de aperfeiçoamento 

profissional. Organizar e realizar jogos e eventos nos equipamentos públicos, envolvendo a 

participação da comunidade. Promover eventos junto às comunidades, realizando atividades 

esportivas, com o objetivo de proporcionar a prática esportiva e o lazer à população. Desenvolver 

atividades físicas especiais para asmáticos, portadores de deficiências e outros grupos diferenciados. 

Organizar, divulgar e executar eventos esportivos. Planejar, orientar e avaliar atividades de equipes de 

competição. Elaborar e executar programas de treinamento juntamente com a equipe técnica. 

Acompanhar, participar e orientar os atletas nas atividades esportivas. Zelar pelo cumprimento das 

normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e 

manutenção dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). Executar outras atividades correlatas e 

afins. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ADVOGADO  
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Auxiliar a Administração Municipal, em especial o Chefe do 

Poder Executivo em todos os seus atos e ações. 

b) Descrição Analítica: Representar o município em qualquer instância judicial, Atuando nos efeitos 
em que a mesma seja autora ou ré, assistente, oponente ou simplesmente interessada; Participar de 

inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos mesmos; Efetuar a cobrança judicial da 

Dívida Ativa; Emitir por escrito, os pareceres que lhes forem solicitados, fazendo os estudos 

necessários de alta indagação, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da doutrina, da 

legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado 

e jurídico; Responder as consultas sobre interpretação de textos legislativos, que interessarem ao 

Serviço Público Municipal; Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a 

habitar o Município a solucionar problemas administrativos; Estudar redigir e minutar termos de 

compromisso e responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios, 

atos que fizerem necessários à legislação municipal; Estudar, redigir e minutar desapropriações, ações 

em pagamento, hipotecas, Compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros 

títulos, bem como, elaborar anteprojetos de lei e decretos, justificativas de veto, regulamentos; 

Proceder ao exame dos documentos necessários a formalização dos títulos supracitados, proceder a 

pesquisa tendentes a instruir processos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos; Executar 

tarefas afins e de interesse da municipalidade e os indicados pelo Chefe do Poder Executivo. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: CONTADOR (A) 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. O exercício 
do cargo poderá exigir prestação de serviços extraordinários, e/ou de acordo com determinação 

superior. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e 
perícias contábeis, estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo as determinações 

de controle interno, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da 

Prefeitura. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Efetuar o acompanhamento e controle da movimentação contábil da 
administração direta e indireta, elaborando ou conferindo e aprovando balancetes, balanços, 

conciliação bancária e outros, além do esclarecimento dos fatos contábeis ao Tribunal de Contas, 

visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta informação da aplicação dos 

recursos públicos. Organizar os trabalhos inerentes à contabilidade. Planejar o sistema de registro e 

operações contábeis atendendo às necessidades administrativas e as exigências legais. Inspecionar 

regularmente a escrituração contábil. Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de 

contas. Proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas. Elaborar relatórios sobre a 

situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. Acompanhar a formalização de contratos no 

aspecto contábil. Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros 

e contábeis. Exercer outras atividades afins, como por exemplo, serviços de auditoria, quando 

solicitado. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do 

Município. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito a trabalho externo e serviços extraordinários e/ou de 
acordo com a necessidade do município. Sujeito ao uso de E.P.I. (Equipamentos de Proteção 

Individual). 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Estudar, avaliar e elaborar projetos e obras civis de engenharia, bem 
como coordenar e fiscalizar sua execução. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para obra, 
estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local 

mais apropriado para a construção. Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou 

que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores 

como carga calculada, pressão de água, resistência aos ventos e mudança de temperatura, para apurar 

a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção. Elaborar o projeto da construção 

preparando plantas e especificações da obra indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e 

mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, afim de apresentá-los ao órgão 

competente para aprovação. Preparar o programa de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas e 

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

desenvolvimento das obras. Dirigir a execução de projetos, acompanhando as operações à medida que 

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

recebidos. Consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, 

arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir 

sobre as exigências técnicas e estéticas relacionados à obra a ser executada. Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de dificuldade, correlatas e afins. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. O exercício 
do cargo poderá exigir prestação de serviços extraordinários, e/ou de acordo com determinação 

superior. Sujeito ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas e 
projetos na área do serviço social nos diferentes setores da comunidade, visando contribuir para a 

solução de problemas sociais e Saúde Pública. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência 
social. Preparar programas de trabalho referente ao Serviço Social. Realizar e interpretar pesquisas 

sociais. Orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional. Encaminhar pacientes 

a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos 

familiares. Realizar agendamentos para pacientes no âmbito municipal, estadual e nacional. Executar 

serviços junto ao TFD para locomoção do paciente dentro e fora do Estado, visando a continuidade do 

tratamento. Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias. 

Fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento. Estudar os antecedentes da 

família, participar de estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, 

sobre o tratamento adequado. Supervisionar o Serviço Social através das agências. Orientar nas 

seleções sócio-econômicas para a concessão de auxílios ou amparo pelos serviços de assistência à 

velhice, a infância abandonada, e demais casos de deficiências a ser assistida e de obrigação do 

Município. Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional nas 

comunidades. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade 

do Município. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: FISIOTERAPEUTA 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. O exercício 
do cargo poderá exigir prestação de serviços extraordinário de acordo com a necessidade da secretaria. 

Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência a população, através do sistema de saúde do 
Município nos tratamentos de Fisioterapia. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar tratamentos de reabilitação em pacientes com deficiência 
física e/ou mental, empregando técnicas adequadas e de reeducação, para obter o máximo de 

recuperação. Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos, 

controle da respiração, trações, aplicações, massagens e nebulizações. Prestar assistência na área da 

Fisioterapia em suas diversas atividades relativas à Ortopedia e à Traumatologia, Neurologia, 

Geriatria, Reumatologia, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia (pré e pós-parto), Pediatria, 

Pneumologia. Atender à população de um modo geral diretamente ou quando encaminhados por 

outros profissionais. Prestar atendimento na recuperação pós-operatória e/ou tratamentos com gesso. 

Elaborar e emitir laudos. Anotar em fichas apropriadas os resultados obtidos. Colaborar nas atividades 

de planejamento e execução relativo à melhoria do atendimento e qualidade de vida da população. 

Preparar relatórios de atividades relativos à sua especialidade e outras afins, conforme a necessidade 

do Município. Prevenir complicações cardiorrespiratórias nos pacientes internados no hospital 

municipal. Prevenir através de atividades fisioterápicas nos pacientes queimados e neurológicos, 

contraturas, deformidades e complicações urinárias. Elaborar programas de prevenção, aos pacientes 

que permanecem por prolongado período nos leitos hospitalares. Promover e executar técnicas de 

mudanças de decúbitos, cinesioterapia respiratória com ou sem incentivadores, facilitação neuro-

muscular proprioceptiva, estimular a deambulação precoce, objetivando a melhoria do estado geral 

dos pacientes, diminuindo o tempo médio de internação. Promover palestras, seminários e estudos 

destinados a interligar e inter-relacionar os diversos membros das equipes multiprofissionais da 
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Secretaria Municipal da Saúde. Elaborar, orientar, supervisionar e executar programas de atendimento 

a terceira idade visando à melhoria da qualidade de vida e de saúde. Elaborar relatórios e pareceres 

pertinentes a sua área de atuação. Promover a parte curativa de pacientes encaminhados aos setores de 

Fisioterapia. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do 

Município. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: PSICÓLOGO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. Sujeito a 
prestação de serviços extraordinários e/ou de acordo com a necessidade da secretaria. Sujeito ao uso 

de E.P.I (Equipamentos de proteção de individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características 
psicológicas dos indivíduos e dos grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, 

procedendo à aferição desses processos para controle de sua validade. Realizar estudos e aplicações 

práticas nos campos de educação institucional e da clínica psicológica. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Avaliar as condições intelectuais e emocionais de crianças, 

adolescentes e adultos e em processos judiciais, quando solicitado judicialmente, seja por deficiência 

mental e insanidade, testamentos contestados, aceitação de lares adotivos, posse e guarda de crianças 

ou determinação da responsabilidade legal por atos criminosos, quando devidamente comprovada a 

carência econômica dos envolvidos. Atuar como perito quando intimado judicialmente nas varas 

cíveis, criminais, da família, da infância e da juventude, elaborando laudos, pareceres e perícias a 

serem anexados aos processos, quando devidamente comprovada a carência econômica dos 

envolvidos. Participar, eventualmente, de audiência para esclarecer aspectos técnicos em psicologia, 

que possam necessitar de maiores informações a leigos ou leitores do trabalho pericial psicológico 

(magistrados, curadores e advogados). Participar da elaboração e execução de programas sócio-

educativos destinados às crianças e adolescentes em situação de violação de seus direitos ou autoras 

de ato infracional. Atuar em pesquisas e programas de prevenção à violência e desenvolver estudos e 

pesquisas sobre a pesquisa criminal, construindo ou adaptando instrumentos de investigação 

psicológica. Atuar em processos de destituição de poder familiar, adoção e habilitação para adoção, 

quando convocadas pelo magistrado responsável. Emitir pareceres em processos administrativos 

relacionados com sua área de atuação. Colaborar na revisão e atualização de testes e outros 

instrumentos específicos de acompanhamento. Auxiliar na organização de treinamento introdutório. 

Participar de debates e discussões sobre temas relacionados à sua área de atuação.  Colaborar na 

formulação e implantação das políticas de cidadania e direitos humanos. Compete ainda, além das 

atribuições específicas a cada área de atuação, aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o 

planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho. Executar outras 

atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 

NA ÁREA DA SAÚDE: estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para 

orientar-se no diagnóstico e tratamento. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais 

junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, inclusive àquelas voltadas a proteção da 

criança e do adolescente. Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões 

normais de comportamento e relacionamento humano. Articular-se com equipe multidisciplinar, para 

elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas. Atender 

aos pacientes, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento 

terapêutico. Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, 

preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades. Reunir informações a 

respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para 

diagnóstico e tratamento de enfermidades. 
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NA ÁREA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL: Exercer atividades relacionadas com treinamento 
de pessoal, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas. Participar 

do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho. 

Avaliar os servidores encaminhados pela Junta Médica e elaborar os respectivos pareceres.  Prestar 

Assessoria Organizacional. Prestar acompanhamento aos servidores no tocante à avaliação de 

desempenho, ao assessoramento das chefias no manejo da adaptação funcional, à reavaliação do 

processo seletivo. Encaminhar os servidores, quando necessário, à assistência médica ou social. 

Auxiliar na indicação de servidores aos cargos e setores de lotação, visando maior produtividade, 

eficiência e bem-estar.  Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, 

estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas 

das diversas classes pertencentes ao quadro de pessoal, inclusive da Casa de Apoio à Criança e ao 

Adolescente. Estudar, juntamente com o Serviço Social, casos que apresentam dificuldades de ambas 

as áreas. Realizar pesquisas nas diversas unidades de Apoio à Criança e ao Adolescente de inclusive 

ao Centro de Ressocialização do Menor, visando a identificação das fontes de dificuldades no 

ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho e na família, propondo medidas 

preventivas e corretivas julgadas convenientes. Estudar e propor soluções para a melhoria de 

condições ambientais, materiais, locais do trabalho e alojamento de menores. Apresentar, quando 

solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem 

no trabalho e controle do seu rendimento, bem como a recuperação e posterior inclusão do menor 

infrator. Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por 

diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias. 

Receber e orientar os servidores recém-ingressos no quadro de servidores do município 

acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho. 

NA ÁREA EDUCACIONAL: Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao 

desenvolvimento intelectual, social e emocional do educando, empregando conhecimentos dos vários 

ramos da psicologia. Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos 

casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a 

psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico. Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, 

métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de 

aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de 

procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais. Analisar as 

características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, 

para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às 

diferentes qualidades de inteligência. Participar de programas de orientação profissional e vocacional, 

aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação 

do indivíduo ao trabalho e sua conseqüente auto-realização. Identificar a existência de possíveis 

problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e 

interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma 

de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas. 

Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e dos centros de Educação infantil 

municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos. Realizar 

outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: FARMACÊUTICO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito a prestação de serviços extraordinários ou plantonista de 
12 horas, seja diurno ou noturno, podendo ocorrer de segunda a sexta, bem como aos sábados, 

domingos ou feriados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso 

de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência farmacêutica integral, inclusive em bancos de 
sangue, bem como controlar o estoque de medicamentos na farmácia hospitalar e clínica.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Planejar, organizar e supervisionar as atividades na unidade de 
Farmácia sob sua responsabilidade. Planejar, orientar, acompanhar, avaliar e controlar os programas 

de organização das atividades técnico-administrativas do setor. Prestar assistência farmacêutica 

integral na área de farmácia hospitalar: aquisição, armazenamento, dispensação, controle e 

fracionamento de medicamentos; auxiliar nos registros de entrada e saída de medicamentos e produtos 

correlatos; prestar atendimento e assistência a pacientes ambulatoriais, internados ou semi-internados, 

quando necessário. Prestar informações ao Corpo Clínico. Preparar antineoplásico. Desenvolver as 

atividades de assistência farmacêutico-hospitalar inerente ao serviço. Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de dificuldade. Obedecer às normas técnicas de biosegurança na execução de 

suas atribuições. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade 

do Município, desde que solicitadas por seu superior. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ODONTÓLOGO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público. Sujeito a 
prestação de serviços extraordinários e/ou de acordo com a necessidade da secretaria. Sujeito ao uso 

EPI (Equipamento de proteção individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de assistência dentária e participar de estudos e 
pesquisas de assuntos de odontologia. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Prestar serviços odontológicos, realizando exames de cavidade oral, 
efetuando restaurações, extrações, limpezas dentárias e demais procedimentos necessários ao 

tratamento, prevenção e promoção da saúde oral. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de 

uso interno e externo, indicadas em odontologia. Atestar no setor de sua atividade profissional, estado 

mórbido e outros. Aplicar anestesia local, gengival e/ou troncular, utilizando medicamentos 

anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento. Empregar analgésica, desde que 

comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes de trabalho. Prescrever e aplicar 

medicação de urgência no caso de acidentes graves, que comprometem a vida e a saúde do paciente. 

Participar de estudos e pesquisas, tendo em vista uma padronização tanto no material e equipamento, 

como das técnicas e métodos usados nos serviços odonto-sanitários. Promover programas de 

prevenção de cárie dentária, principalmente na infância, propondo medidas que venham proporcionar 

um melhor nível de saúde oral da comunidade. Participar de programas de implantação de normas 

técnicas e equipamentos no campo de odontologia. Elaborar relatórios questionários para 

levantamento do nível de saúde oral da comunidade. Promover a educação da clientela: gestante e 

escolares, principalmente no que diz respeito à profilaxia dentária e higiene oral. Emitir parecer sobre 

assuntos de sua especialidade. Apresentar relatórios periódicos, fornecendo dados estatísticos. 

Ministrar treinamento, quando necessário, na sua área específica. Promover estudos sobre a freqüência 

e características de infecções orais em portadores de moléstias que são objetos de controle e de 

campanhas nacionais, profilaxia e assistência. Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial, utilizado processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e 

geral. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a 

presença de cáries e outras afecções. Prescrever ao administrar medicamentos, determinando via oral 

ou parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulção ou tratar de infecções da boca e 

dentes. Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento, 

para encaminhar o caso ao especialista em ortodontia. Executar outras tarefas compatíveis com as 

previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: BIÓLOGO (A) 
ATRIBUIÇÕES: 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas nas diversas áreas da 
biologia. Inventariar biodiversidade. Organizar coleções biológicas, manejar recursos naturais, 

desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e 

ambientais.  
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar pesquisa na natureza e em laboratório, estudando origem, 
evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas 

de vida. Colecionar, conservar, identificar e classificar as diferentes espécimes. Produzir e publicar 

artigos ou trabalhos de natureza científica sobre a sua área de atuação. Elaborar relatórios técnicos e 

pareceres de sua competência. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 

cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de 

treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 

produtividade, higiene E preservação ambiental.  Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 

utilizando-se de equipamentos e Programas de informática.Executar outras tarefas compatíveis com as 

exigências para o exercício da função. 

CARGO: BIOQUÍMICO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito a prestação de serviços extraordinários ou plantonista de 
12 horas, seja diurno ou noturno, podendo ocorrer de segunda a sexta, bem como aos sábados, 

domingos ou feriados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso 

de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades de supervisão, planejamento, programação, coordenação ou 
execução especializada relacionadas com medicamentos, alimentos, análises clínicas em geral, 

pesquisas de tóxicos, administração e responsabilidade técnica em farmácia. Realizar trabalhos 
relativos à solução de problemas dentro de sua área de atuação, a partir de conhecimentos básicos. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Preparar, manipular e acondicionar insumos farmacêuticos e/ou para 
uso no diagnóstico laboratorial em geral, para atender a produção de remédios, cosméticos e outras 

preparações. Analisar produtos farmacêuticos utilizando métodos químicos adequados. Fazer controle 

e testes biológicos e farmacológicos de medicamentos. Realizar análises e exames laboratoriais nas 

diferentes áreas de atuação de farmacêutico. Manipular drogas e analisar drogas e substâncias tóxicas 

utilizadas para fins médicos, domésticos, industriais e agrícolas, de acordo com os regulamentos 

vigentes. Supervisionar e controlar o estoque, distribuição e consumo de drogas e medicamentos, de 

acordo com a legislação vigente. Auxiliar na elaboração e planejamento de projetos didáticos e 

científicos nas áreas de farmácia e bioquímica. Verificar as prescrições médicas, avaliando as 

possíveis interações, medicamentos e/ou efeitos colaterais das drogas prescritas. Participar de serviços 

de extensão, realizando análises laboratoriais que visem o controle físico, químico e microbiológico 

de alimentos, medicamentos e materiais biológicos. Elaborar laudos técnicos e realizar perícias 

técnico-legais relacionadas a atividades que envolvam alimentos e medicamentos. Planejar e 

desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização. Estudar e padronizar 

técnicas apropriadas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa em andamento, como também 

técnicas a serem utilizadas na rotina laboratorial das áreas de atuação do farmacêutico. Participar do 

planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando a qualidade dos serviços prestados no 

setor de sua atuação. Emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade. 

Participar do treinamento dos servidores. Planejar, estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de 

trabalho, visando a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários na sua área de atuação. 

Preparar projetos dentro de sua área de atuação, visando ou não a captação de recursos. Redigir textos 

informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios, etc. Participar da formação de 

recursos humanos na sua área de atuação, realizando treinamento dos grupos superior e técnico, bem 
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como orientando quando necessário às atividades dos servidores. Executar outras atividades 

compatíveis com as especificadas, conforme a necessidade do Município. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENFERMEIRO(A) 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e atendimento a domicílios em 
pacientes sem capacidade de locomoção, e/ou quando se fizer necessário. Sujeito à prestação de 

serviços extraordinários ou plantonista de 12 horas, seja diurno ou noturno, podendo ocorrer de 

segunda a sexta, bem como aos sábados, domingos ou feriados de acordo com a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e ao 

uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de 
assistência de enfermagem, bem como contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos realizados 

pela equipe de saúde. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado 

ou necessário no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações e outros), em 

todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 

Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 

disposições legais da profissão. Realizar consulta de enfermagem e solicitar exames complementares. 

Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS. Supervisionar, coordenar e 

realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem. Contribuir e 

participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD e 
participar do gerenciamento dos insumos para o adequado funcionamento da USF. Realizar atividades 

envolvendo a execução de trabalhos de enfermagem relativos à observação, ao cuidado e à educação 

sanitária dos doentes, bem como à aplicação de tratamentos prescritos, a participação em programas 

voltados para a saúde pública. Ter cuidados diretos de enfermagem com pacientes graves e com risco 

de vida, de acordo com a lei do exercício profissional de enfermagem. Administrar medicações que 

estejam em protocolos aprovados previamente. Planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços de 

enfermagem nas diversas unidades de saúde do Município. Prestar serviços de enfermagem e de 

primeiros socorros em hospital, unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias, ministrando 

medicamentos prescritos aos pacientes. Preparar o campo operatório e proceder à esterilização do 

material a ser utilizado. Promover e participar para o estabelecimento normas e padrões dos serviços 

de enfermagem. Participar dos programas de educação sanitária e de saúde pública em geral. Ajudar 

sob orientação médica na aplicação de terapia especializada, e participar de programas de imunização. 

Elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas. Participar de programas de atendimento a 

comunidades atingidas por situações de emergências ou de calamidade publica. Prestar 

assessoramento aos superiores imediatos sobre assuntos de sua competência. Exercer atividades de 

enfermeiro (a) na unidade assistencial de enfermagem, no centro cirúrgico, hemodinâmica, 

hemodiálise, UTI, emergência, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ambulatório, 

unidades de internações e demais setores pertinentes. Identificar as necessidades de enfermagem, 

realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observações sistematizadas, para 

preservar e recuperar a saúde. Executar tarefas de educação de sangue plasma, controle de pressão 

venosa, monitoramento e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, 

movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal. Efetuar testes de sensibilidade, aplicando 

substâncias alergênicas e fazendo leitura das reações, para obter subsídios diagnósticos. Fazer 

curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações de 

emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as conseqüências dessas 
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situações. Executar a seleção, recrutamento e preparo de grupos para exames, com a finalidade de 

promover o diagnóstico precoce de casos e estabelecer programas de Educação Sanitária. Efetuar a 

simplificação de trabalhos nas unidades hospitalares e redução dos custos de operações. Aprazar 

exames de laboratório, raios-x, eletrocardiogramas e outros, controlando o comparecimento dos 

pacientes. Acompanhar pacientes em situação grave na transferência de uma unidade de saúde para 

outra. Elaborar e executar programas de orientação técnica aos Auxiliares de Serviço de Saúde, 

Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem. Desempenhar outras tarefas correlatas e afins. 

Executar e supervisionar outras atividades inerentes a sua especialidade. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:: Sujeito ao atendimento em domicílios em pacientes sem 
capacidade de locomoção e/ou quando se fizer necessário. O exercício do cargo poderá exigir a 

prestação de serviços em forma de plantão de 12 horas, seja noturno ou diurno em qualquer dia da 

semana, inclusive sábados, domingos e feriados.  Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamentos de proteção 

individual) e ao uso de uniformes. 

ATRIBUIÇÕES:  
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
DO CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL: Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 

terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Participar, quando convocado, de junta 

médica, emitindo pareceres e diagnósticos de acordo com a sua área de atuação. Realizar assistência 

integral - promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos e doenças, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde - aos indivíduos e famílias, independente de sexo e idade e quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do 

desenvolvimento humano, no âmbito do Programa Saúde da Família e Unidades de Saúde. 

  

DO CARGO DE GINECOLOGISTA: Realizar diagnóstico e tratamento ginecológico e 

atendimento obstétrico em ambulatório, em hospital, em pacientes internos da Unidade Básica de 

Saúde. Realizar atividades interdisciplinares. Participar, quando convocado, de junta médica, emitindo 

pareceres e diagnósticos de acordo com a sua área de atuação.  

 

DO CARGO DE ANESTESISTA: Examinar e auxiliar o paciente; prescrever a medicação pré-
anestésica; requisitar exames subsidiários, quando necessário; aplicar anestesias gerais e parciais; 

fazer acompanhamento do paciente, controlando as perturbações no decurso da anestesia e no pós-

operatório imediato; instala respiração auxiliada e controlada; orienta a equipe multiprofissional na 

anestesia ventilatória aos pacientes internados; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 

equipamentos e local de trabalho; comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade; 

participar de projetos de treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do 

setor de saúde; propor normas e rotinas relativas à sua área de competência, mantém atualizados os 

registros das ações de sua competência; fazer pedidos de material e equipamentos necessários à sua 

área de competência; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor de saúde; 

executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. 

  

DO CARGO DE ORTOPEDISTA: Prestar atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, na 
especialidade de ortopedia, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicando recursos da 

medicina terapêutica ou preventiva. Prestar atendimento de urgência em Ortopedia. Realizar 

procedimentos ambulatoriais inerentes a sua especialidade (aparelho gessado, tratamento conservador, 

fraturas, entorses e luxações, etc.). Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, realizar 
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diagnósticos e tratar afecções agudas, crônicas ou traumáticas dos ossos e anexos, valendo-se de 

meios clínicos e/ou cirúrgicos, para perícia médica INSS/CAT. 

 

DO CARGO DE MÉDICO PEDIATRA: Atender as crianças que necessitem dos serviços de 
pediatria, para fins de exame clinico, educação e adaptação, nas diversas unidades de saúde do 

Município. Ajudar na elaboração e execução de programas voltados para a saúde pública, visando 

principalmente à educação e prevenção de doenças. Participar, quando convocado, de junta médica, 

emitindo pareceres e diagnósticos de acordo com a sua área de atuação.  

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATIVIDADES DO CARGO DE MÉDICO TODAS AS 
ESPECIALIDADES: Prestar atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, urgências e 

emergências, solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando 

tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios e 

encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando necessário. Participar de equipes 

encarregadas da análise de problemas médicos específicos. Executar intervenções cirúrgicas. Efetuar 

anestesia geral ou condutiva. Proceder exames gerais e inspeções médicas para admissão de 

funcionários e concessão de licenças. Proceder exames médicos para fornecimento de carteiras de 

saúde para os funcionários. Realizar estudos e pesquisas que orientam a prescrição e aquisição de 

aparelhos e equipamentos médicos. Participar de equipe de trabalho de pesquisa e apoio, a fim de 

possibilitar a prestação de melhor orientação na assistência médico-hospitalar. Participar de estudos e 

projetos sobre organização e administração hospitalar. Participar de equipes de pesquisa e apoio, a fim 

de possibilitar meios para prestar uma melhor orientação na assistência médico-hospitalar. Participar 

de investigações epidemiológicas. Realizar levantamento da situação de saneamento ambiental. 

Pesquisar doenças profissionais. Emitir pareceres sobre assuntos de sua competência. Participar das 

atividades de prevenção de doenças. Participar da programação de atividades de sua unidade de 

trabalho. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 

formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades. Aplicar recursos de medicina preventiva ou 

terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do cliente. Examinar o paciente, auscultando, 

palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, 

requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. Prescrever medicamentos, 

indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem observados, para 

conservar ou restabelecer a saúde do paciente. Manter registro dos pacientes, examinados, anotando a 

conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada. 

Preencher formulários, papeletas, AIH’s, laudas, documentos necessários ao registro para manutenção 

dos convênios. Emitir laudo ao INSS ou previdência municipal quando necessário para afastamento 

por auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho e outros. Emitir quando 

necessário, atestado médico não superior a 15 (quinze dias), para o paciente apresentar na empresa em 

que trabalha, e/ou laudo médico quando houver necessidade de afastamento superior a 15 (quinze) 

dias, devendo constar o CID. Participar, quando convocado, de juntas médicas, de acordo com a sua 

especialidade. Desempenhar outras tarefas semelhantes e compatíveis com as prevista no cargo, e 

particularidades do Município ou designações superiores. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo. O exercício do cargo poderá exigir a 
prestação de serviços extraordinários, à noite, sábados, domingos e feriados e/ou de acordo com 

determinação superior. Sujeito ao uso de EPI’s (Equipamento de proteção individual) e ao uso de 

uniforme. 

ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Prestar assessoramento técnico aos criadores do município, sob o 
modo de tratar e criar animais. Planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento. Atuar em 

questões legais de higiene dos alimentos e no combate as doenças transmissíveis dos animais. 

Estimular o desenvolvimento das criações já existentes no município, bem como a implantação 

daquelas economicamente mais aconselháveis. Instruir os criadores sobre problemas de técnica 

pastoril. Realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinária. 

Atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal. Fazer a vacinação anti-rábica em animais 

e orientar a profilaxia da raiva. Pesquisar necessidades nutricionais dos animais. Desempenhar 

atividades relativas ao planejamento e acompanhamento de programas de defesa sanitária, proteção, 

aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais e de animais silvestres, 

realizando estudos, pesquisas, consultas, fiscalização e inspeção sanitária animal para assegurar a 

sanidade dos animais, a produção racional e econômica de alimentos, bem como executar outras 

atividades de interesse do município que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 

atribuições do cargo e da área de atuação. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias á 

execução das atividades próprias do cargo e executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 
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