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ANEXO III 

 

ATRIBUIÇÕES AO CARGO 

CÓDIGO CARGOS ATRIBUIÇÕES AO CARGO 
101 AGENTE 

ADMINISTRATIVO  
 
 

Desempenhar a função com zelo, presteza, competência, 
assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, discrição e 
honestidade; Acatar as orientações dos superiores e tratar com 
urbanidade e respeito os funcionários e os usuários dos serviços 
públicos; Executar tarefas de apoio administrativo nas áreas de 
protocolo, arquivo, orçamento e finanças, pessoal, material e 
patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e 
registro de dados. Atender às chamadas telefônicas, anotando ou 
enviando recados, para obter ou fornecer informações; Duplicar 
documentos diversos, operando máquina própria; Realizar 
serviços específicos de digitação de cartas, memorandos, 
minutas, tabelas e textos diversos e outras tarefas afins, 
necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo, 
ou estabelecidas pela chefia imediata; Executar outras 
atribuições correlatas determinadas por seu superior imediato. 

102 ASSESSOR JURIDICO Prestar assessoramento jurídico amplo à Comissão Executiva, aos 
órgãos da Administração e Comissões da Prefeitura Municipal, 
através de pareceres e outros documentos jurídicos; exercer a 
função de procurador da Prefeitura nas hipóteses em que esta 
detiver personalidade judiciária, ativa ou passivamente.   

103 ASSISTENTE SOCIAL Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais 
de grupos específicos de pessoas; elaborara projetos programas 
na área de assistência social; coordenar programas, projetos e 
serviços sociais cuja operacionalização seja de responsabilidade 
do governo municipal; coordenar e/ou participar de campanhas 
educativas; monitorar e avaliar os programas e serviços na área 
de assistência social desenvolvidas por entidades não 
governamentais. Responsabilizar-se pela triagem sócio 
econômica dos postulantes a benefícios e serviços de natureza 
assistencial; realizar estudos de situações familiares e emitir 
pareceres sociais; facilitar o acesso dos excluídos a benefícios e 
serviços através de articulações com diferentes recursos sociais, 
encaminhando os serviços e ou orientação aos usuários; executar 
outras atividades afins. 

104 DENTISTA Diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxio facial, fazer 
extrações ou restaurações, executar pequenas cirurgias bucais, 
atender urgências/emergências, promover e recuperar a saúde 
bucal em geral; Planejar e executar juntamente com a equipe, 
tarefas relacionadas à clínica odontológica visando o tratamento 
e higiene bucal; Participar do processo de identificação dos 
problemas dos diferentes grupos populacionais do território sob 
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responsabilidade de seu serviço de saúde, atuando em equipes 
multidisciplinares e Inter setoriais; Realizar profilaxia dentária 
aplicando flúor, a fim de manter condições saudáveis à boca; 
executar pequenas cirurgias bucais; atendendo os casos 
específicos, para eliminar focos de infecções; Dar atendimento 
especializado conforme as atividades descritas nos programas 
municipais de acordo com as prioridades estabelecidas; Fazer 
encaminhamento dos pacientes conforme a referência existente, 
e executar tarefas correlatas quando solicitado por superiores; 
Utilizar de todos os recursos para manter o paciente bem, 
fisicamente e esteticamente; Atender urgências/emergências 
odontológicas;  
Realizar outras atividades afins do cargo.   

105 ENFERMEIRO Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
em nível individual e coletivo, de acordo com os fundamentos 
teóricos da enfermagem e com as diretrizes do SUS, 
preferencialmente em unidades de saúde da família; Participar de 
capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da 
enfermagem e de acordo com as diretrizes do SUS; Executar 
atividades de vigilância à saúde; Participar do planejamento, 
coordenação e execução dos programas, pesquisas e outras 
atividades de saúde, articulando-se com as instituições para a 
implementação das ações, de acordo com as diretrizes do SUS/; 
Participar do planejamento, elaboração e execução de programas 
de treinamento em serviço e de capacitação de recursos 
humanos; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população; Realizar 
procedimentos clínicos de enfermagem conforme protocolos do 
Município; - executar outras atribuições que forem designadas 
pelo responsável da unidade onde estiver lotado. 

106 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO  

planejamento, supervisão, coordenação, programação ou 
execução especializada de projetos em geral sobre a preservação 
e exploração de recursos naturais, da economia rural defesa e 
inspeção agrícolas e promoção agropecuária; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
administração municipal; zelar pela conservação e guarda das 
ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; 
velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais 
a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente 
ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços 
executados; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições 
do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes 
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forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
107 FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO  
Coordenar supervisionar e executar atividades relacionadas a 
análises clínicas, de material biológico, bromatológicas, produção 
de hemoderivados e de medicamentos; Coordenar e executar 
pesquisas, montagens e implantação de novos métodos de análise 
para determinações laboratoriais, produção de medicamentos e 
produção de hemoderivados; Coordenar e supervisionar a coleta, 
identificação e registro de materiais biológicos destinados a 
exames; Executar determinações laboratoriais pertinentes à 
parasitologia, urinálise, imunologia, hematologia, bioquímica, 
microbiologia e virologia; Executar determinações laboratoriais, 
de água, bebidas, alimentos aditivos, embalagens e resíduos, 
através de análises fisocoquímica, microscópicas e 
microbiológicas; Coordenar, supervisionar e executar a análise 
física e química de embalagens, recipientes e envólucros 
utilizados na preparação de medicamentos e hemoderivados; 
Coordenar e executar a preparação de produtos imunológicos 
destinados a análises, prevenção e tratamento de doenças; 
Executar técnicas especializadas, tais como: cromatografia, 
eletroforose, análises radioquimicas, liofilização, congelamentos 
de produtos, imunofluorescências, minoensaios, exames 
confirmatórios e outros; Emitir pareceres e laudos técnicos 
concernentes a resultados de análises laboratoriais, de 
medicamentos e hemoderivados; Planejar, coordenar, 
supervisionar e executar as atividades laboratoriais inerentes à 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e serviços básicos 
de saúde; Participar de outras atividades especificas, 
relacionadas com planejamento, pesquisas, programas, 
levantamentos, comissões, normas e eventos científicos no 
campo da saúde pública; Fornecer dados estatísticos e apresentar 
relatórios de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre 
assuntos de sua área de competência; Executar outras atividades 
compatíveis com o cargo; Preparar, armazenar e dispensar 
medicamentos de acordo com as prescrições médicas; Preparar 
produtos farmacêuticos, segundo formulas estabelecidas na 
Farmacopéia Brasileira; Dispensar medicamentos e outros 
preparados farmacêuticos; Dispensar produtos médicos-
farmacêuticos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, 
objetivando recuperar e melhorar o estado de saúde dos 
pacientes; Analisar produtos farmacêuticos acabados, em fase de 
elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos 
para verificar qualidade, teor, pureza, e quantidade de cada 
elemento; Adquirir e controlar o estoque de medicação clínica, de 
psicotrópicos e de entorpecentes; Controlar receitas e serviços de 
rotulagem, realizando balanço de entorpecentes e similares; 
Cadastrar informações sobre medicamentos e vacinas, colocando 
as mesmas a disposição do corpo clínico; Coordenar, 
supervisionar e executar todas as etapas de realização dos 
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trabalhos específicos de Farmácia; Fornecer dados estatísticos e 
apresentar relatórios de suas atividades; Emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência; Executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

108 FISCAL SANITÁRIO  Compreende o conjunto de atribuições que se destinam a 
executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e 
sanitária, como inspecionar ambientes e estabelecimentos de 
alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de 
higiene sanitária contidas na legislação em vigor; Proceder à 
fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros 
alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação 
e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao 
consumo; Visitar periodicamente estabelecimentos de comércio 
varejista; Fiscalizar condições de higiene em estabelecimentos 
comerciais e industriais; Orientar e determinar ações para pronta 
solução de irregularidades; Providenciar a retirada de produtos 
que apresentam condições impróprias ao consumo; vistoriar 
boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; Preencher 
relatório diário de suas atividades; Executar outras atribuições 
correlatas ao cargo. 

109 FISIOTERAPEUTA Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como   
avaliação físico - funcional, sendo esta, um processo pelo qual, 
através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são 
analisados e  estudados os desvios físico - funcionais 
intercorrentes, na sua estrutura  e no seu funcionamento, com a 
finalidade de detectar e para metrar as  alterações apresentadas, 
considerados os desvios dos graus de  normalidade para os de 
anormalidade, prescrever, baseado no  constatado na avaliação 
físico- funcional as técnicas próprias da  Fisioterapia, 
qualificando -as e quantificando- as, dar ordenação ao  processo 
terapêutico baseando -se nas técnicas fisioterapêuticas  
indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; dar altas 
nos  serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações  
sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem  
necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas; 
auxiliar o  secretário de Saúde; exercer outras atividades 
correlatas.  

110 GUARDA MUNICIPAL  Funções de vigilância e proteção fixa e móvel, das áreas 
administradas pela Prefeitura Municipal, para impedir a 
destruição do patrimônio físico e ambiental, bem como qualquer 
atividade que não esteja expressamente autorizada pela 
Administração. Registrar e comunicar de imediato à autoridade 
competente todas e quaisquer ocorrências de invasões, infrações 
e danos no interior das áreas administradas pela Prefeitura 
Municipal. Identificar e controlar o acesso dos usuários e 
servidores às áreas administradas pela Prefeitura Municipal. 
Orientar usuários quanto à prevenção de acidentes e incêndios. 
Outras atividades inerentes ao cargo. 
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111 MÉDICO CLINICO GERAL  Desempenhar a função com zelo, presteza, competência, 
assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, discrição e 
honestidade; Acatar as orientações dos superiores e tratar com 
urbanidade e respeito os funcionários e os usuários dos serviços 
públicos; Examinar o paciente, utilizando os instrumentos 
adequados, avaliar as condições de saúde e estabelecer 
diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais; 
Requisitar exames subsidiários, analisando e interpretando seus 
resultados; Atender os problemas de saúde ambulatorial; Fazer 
encaminhamento de pacientes a outros especialistas, quando 
julgar necessário; Prestar pronto atendimento a pacientes 
ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, 
decidindo as condutas, inclusive pela internação quando 
necessária; Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, 
orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas e 
demais terapêuticas apropriadas a cada paciente internado, 
sempre que necessário ou solicitado; Dar grande ênfase à 
prevenção de doenças, mas sem se descuidar das atividades 
curativas e reabilitadoras; Integrar a equipe multiprofissional de 
saúde, responsabilizando-se pela orientação desta, aos cuidados 
relativos a sua área de competência, seguindo também as 
orientações dos demais profissionais nas suas áreas específicas; 
Realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre 
vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de 
motivos de consulta e outras, nos formulários e documentos 
adequados; Participar em todas as atividades para que for 
designado pela chefia imediata; Contribuir no planejamento, 
administração e gerência dos serviços de saúde, sempre que 
designado para tal; Comunicar ao seu superior imediato qualquer 
irregularidade; Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 
equipamentos e locais de trabalho; Fazer pedidos de material e 
equipamentos necessários a sua área de competência; Cumprir e 
fazer cumprir as normas do setor de saúde; Participar de projetos 
de treinamento e programas educativos, tanto para profissionais 
de saúde como para pacientes e outras pessoas da comunidade, 
manter-se atualizado através da educação profissional contínua; 
Propor normas e rotinas relativas a sua área de competência, 
classificar e codificar doenças, operações, causas de morte e 
demais situações de saúde, de acordo com o sistema adotado; 
Valorizar a relação médico/paciente e médico/família como parte 
de um processo terapêutico e de confiança; Participar do 
processo de programação das ações e da organização do processo 
de trabalho das Unidades de saúde da Família; Desenvolver ações 
para capacitação dos ACS e Técnicos de enfermagem como visitas 
ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; 
realizar visitas domiciliares para todos os pacientes que 
necessitarem, juntamente com os demais integrantes da equipe; 
Participar dos encontros dos grupos de educação em saúde; 
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notificar semanalmente doenças compulsórias para a vigilância 
Epidemiológica; acompanhamento e aconselhamento para a 
realização dos exames de AIV; Realizar pequenos procedimentos 
cirúrgicos a nível ambulatorial; Comprometimento extremo ao 
sistema único de Saúde (SUS), observando sempre a lista básica 
de medicamentos, de exames e seguir protocolos técnicos 
internos; Executar outras atribuições correlatas determinadas 
por seu superior imediato. 

112 MOTORISTA CNH 
CATEGORIA D 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, 
conforme  solicitação, zelando pela segurança; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

113 NUTRICIONISTA Planejar e orientar a alimentação nas escolas e hospitais do 
Município; elaborar programas omarde combate à subnutrição e 
corrigir hábitos alimentares da população carente; realizar 
pesquisa alimentar junto à comunidade; incentivar a utilização de 
produtos regionais no cardápio familiar; ajudar na definição e 
orientação da alimentação dos pacientes em hospitais; assessorar 
o Prefeito e o secretário de Saúde; exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo.  

114 OPERACIONAL DE 
SERVIÇOS DIVERSOS – 
OSD 

Desempenhar a função com zelo, presteza, competência, 
assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, discrição e 
honestidade; Acatar as orientações dos superiores e tratar com 
urbanidade e respeito os funcionários e os usuários dos serviços 
públicos; Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços 
auxiliares de copa e cozinha, jardinagem, lavanderia, banheiro, 
limpeza e conservação; Zelar pela conservação do mobiliário e 
dos equipamentos; Controlar gastos e estoques do material de 
limpeza; usar adequadamente os materiais destinados à limpeza; 
Cuidar de toda área interna e externa dos prédios públicos; 
Realizar compras simples de materiais de expediente; Trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente; Fechar portas, janelas e outras vias de acesso; 
Executar outras atribuições correlatas determinadas por seu 
superior imediato. 

115 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

Desempenhar a função com zelo, presteza, competência, 
assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, discrição e 
honestidade; Acatar as orientações dos superiores e tratar com 
urbanidade e respeito os funcionários e os usuários dos serviços 
públicos; Participar e contribuir na elaboração e cumprimento de 
forma integral do plano de trabalho previsto na proposta 
pedagógica da escola; Zelar por uma aprendizagem construtiva 
para a formação e cidadania do aluno, com vista, à preparação do 
mesmo para uma sociedade digna e humana; Estabelecer e 
programar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas/aula 
estabelecidas pelo calendário escolar no prazo previsto; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
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planejamento e avaliações; Colaborar com as atividades de 
articulação, com as famílias e a comunidade; Dar cumprimento às 
demais tarefas indispensáveis para a conquista dos fins 
educacionais da escola e do processo ensino-aprendizagem; 
Aplicar o processo didático e métodos a serem empregados na 
transmissão e avaliação da aprendizagem, respeitando os planos 
e as diretrizes oficialmente estabelecidas; Participar de todas as 
atividades programadas na comunidade escolar ou no ambiente 
de trabalho; Frequentar cursos oficialmente instituídos voltados 
para a habilitação, especialização, aperfeiçoamento e/ou 
atualização; Apresentar planos e relatórios que lhe forem 
exigidos em decorrência de suas atividades; Dar sugestões que 
visem a melhoria do ensino; Participar, quando convocado, de 
banca examinadora; Executar outras atribuições correlatas 
determinadas por seu superior imediato. 

116 PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DO 1º AO 
5º ANO 

Zelar pela aprendizagem dos alunos; participar do processo de 
construção coletiva do projeto político-pedagógico da unidade 
escolar, elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de 
classe no aspecto frequência e registro de desempenho e 
conteúdo dos alunos; participar de cursos de treinamentos e 
aperfeiçoamento, atualização e outros; participar de outros 
eventos propostos pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. 

117 PROFESSOR DE 
PORTUGUES 
DE 6º AO 9º ANO 

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, 
dentro de sua área com especialização em artes de atuação; 
participar do processo de construção coletiva do projeto político-
pedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter 
atualizado o diário de classe, no aspecto de frequência e registro 
de desempenho e conteúdo dos alunos; participar de cursos de 
treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros promovidos 
pela Secretaria municipal de educação. 

118 PROFESSOR DE 
MATEMATICA DE 6º AO 
9º ANO  

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, 
dentro de sua área com especialização em artes de atuação; 
participar do processo de construção coletiva do projeto político-
pedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter 
atualizado o diário de classe, no aspecto de frequência e registro 
de desempenho e conteúdo dos alunos; participar de cursos de 
treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros promovidos 
pela Secretaria municipal de educação. 

119 PROFESSOR DE HISTÓRIA 
DE 6º AO 9º ANO 

 

120 PROFESSOR DE LINGUA 
INGLESA DE 6º AO 9º ANO 
 

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, 
dentro de sua área com especialização em artes de atuação; 
participar do processo de construção coletiva do projeto político-
pedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter 
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atualizado o diário de classe, no aspecto de frequência e registro 
de desempenho e conteúdo dos alunos; participar de cursos de 
treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros promovidos 
pela Secretaria municipal de educação. 

121 PSICOLOGO Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os  
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos, e instituições, 
com  a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;  
diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente (s) durante o processo de 
tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 
desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 
coordenam equipes e atividades da área e afins.  

122 QUÍMICO INDUSTRIAL Atuar no processo de fabricação de produtos químicos quer seja 
de uso direto e/ou de uso indireto na produção de outros 
produtos industriais; fazer estudos, ensaios, analises de 
substâncias puras, matérias-primas e produtos acabados 
oriundos das indústrias; elaborar do manual de boas práticas de 
fabricação e controle do processo produtivo; atuar na gestão da 
qualidade de processos industriais; ter competência para atuar 
no desenvolvimento de produtos, tais como: plásticos, metais, 
minérios, borrachas, fibras, corantes, tintas, vernizes, vidro, 
papel, cimento, álcool, açúcar, bebidas em geral, fertilizantes, 
derivados de petróleo e outros produtos de uso geral da 
sociedade; ter competência de supervisionar e administrar 
laboratórios; emitir laudos técnicos de análises e laudos periciais 
sobre produtos ou serviços da área química; apoiar trabalhos de 
pesquisa fundamental e aplicada dentro do segmento da química. 

123 TECNICO AGRICOLA Supervisionar, coordenar, acompanhar e executar tarefas de 
instalação de experimentos em campo ou em laboratório, bem 
como a identificação de pragas e doenças em culturas e animais 
em experimento, supervisionando a aplicação das medidas 
recomendadas; supervisionar e orientar as atividades de plantio, 
tratos culturais, colheita e armazenamento; efetuar coleta de 
dados e anotações referentes a experimentos. Supervisionar e 
orientar a aplicação de produtos químicos no combate às pragas, 
doenças e plantas daninhas. 

124 TECNICO DE 
ENFERMAGEM 

Trabalho auxiliar de nível técnico, que consiste em atividades 
atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe: assistir ao 
enfermeiro nas suas atividades específicas; executar atividades 
de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 
enfermeiro; participar da programação da assistência de 
enfermagem; participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe de saúde e 
outras atividades previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico. 
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125 AUX. EM SAÚDE BUCAL Realizar atividades de acordo com a regulamentação profissional 
e as normas de biossegurança, preferencialmente em unidades de 
saúde da família; executar, sob a supervisão do cirurgião dentista 
ou do técnico em saúde bucal, ações de promoção e prevenção da 
saúde, em nível individual e coletivo, de acordo com os 
fundamentos teóricos da odontologia e com as diretrizes do SUS 
Betim; participar de capacitações, estudos e pesquisas visando o 
aperfeiçoamento da odontologia e de acordo com as diretrizes do 
SUS/Betim; executar atividades de vigilância à saúde; participar 
do planejamento e execução dos programas, pesquisas e 
atividades de saúde para a implementação das ações, de acordo 
com as diretrizes do SUS/Betim; participar do planejamento, 
elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e 
de capacitação; integrar equipe multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população; zelar pela 
manutenção e conservação de materiais e equipamentos 
utilizados; executar outras atribuições que forem designadas pelo 
responsável da unidade onde estiver lotado. 

126 TURISMÓLOGO  Atribuições do cargo: Coordenar o planejamento das atividades 
do departamento de turismo; estudar a implantação de projetos 
para incentivar a atividade turística no Município; orientar e 
colaborar com a iniciativa privada no desenvolvimento da 
indústria de turismo; elaborar boletins de informações turísticas 
para os visitantes; trabalhar pela divulgação, através da imprensa 
em geral e de publicações especializadas, o potencial turístico no 
Município; desempenhar tarefas afins. 

127 VIGIA Exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências 
observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar 
roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à 
segurança exerce outras atividades compatíveis com o cargo. 

A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no 

resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou 

localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

 


