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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL)
Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema
escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares
estabelecidos por lei; Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem
com a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de
acompanhar o seu desenvolvimento; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e
formação continuada; Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo,
facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para
socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Estadual de Ensino; Executar outras atribuições
pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.
NUTRICIONISTA:
Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão e
de acordo com o código de ética, entre elas elaboração das POP'S, controle e supervisão da equipe de cozinheiras no
preparo dos alimentos; na elaboração das dietas, assistir diretamente os pacientes internos, entre outras atividades
previstas na lei de exercício profissional; prestar assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduo, sadios
ou enfermos; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos para os alunos da rede pública municipal;
executar outras atribuições afins.
ASSISTENTE SOCIAL:
Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão; executar e
supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em seus
aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e necessidades materias, psíquicas e de
outra ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir
para o tratamento e prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento
médico; executar outras atribuições afins.
TERAPEUTA OCUPACIONAL:
Trabalho técnico de nível superior que consiste na prevenção, diagnóstico e reabilitação psicomotora e outras
atividades previstas no padrão funcional de cada posto de trabalho conforme decreto específico; exerce outras
atividades compatíveis com o cargo.
PSICÓLOGO:
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.
BIOMÉDICO:
Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; Analisar amostras de
materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas
técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades
inerentes ao emprego.
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ENFERMEIRO:
Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios, seções de enfermagem; prestar assistência a pacientes
hospitalizados; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder pela observância das
prescrições médicas relativas aos pacientes; velar pelo bem‐estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a
esterilização do material nas áreas de enfermagem; prestar socorros de urgência; orientar o isolamento de pacientes;
supervisionar os serviços de higienização de pacientes; providenciar no abastecimento de material de enfermagem e
médico; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das
unidades onde estiverem lotados; participar de programas de educação sanitária; participar do ensino em escolas de
enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua
supervisão; responsabilizar‐se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
MÉDICO:
I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual
participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha
sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V - planejar e
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demais campos da administração municipal; VI – 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; VII – apresentação de relatórios semestrais das
atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu
cargo.
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO:
elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnicas legais relacionadas as atividades, fórmulas, processos e
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; assessorar na fiscalização sanitária e técnica de órgãos públicos e
laboratoriais , setores ou estabelecimentos em que se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção
de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e
mineral, que fabriquem ou armazenem produtos biológicos, imuniterápicos, soros, vacinas, alérgicos, opoterápicos para
uso humano ou veterinário, bom como derivados de sangue; executem processos e exames de análises clínicas ou de
saúde; fabriquem ou armazenem produtos farmacêuticos de uso veterinário; fabriquem ou armazenem insumos
farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para produtos dietéticos, ou cosméticos com indicação
terapêutica; fabriquem ou armazenem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, anticépticos e desinfetantes;
produzam ou armazenem radioisótopos ou radiofármacos para uso em diagnóstico ou terapêutica; produzam ou
armazenem conjuntos de reativos destinados a diferentes análises do diagnóstico médico; fabriquem ou armazenem
produtos; e executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
MÉDICO VETERINÁRIO:
Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os animais; planejar e
desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no combate às
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; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidades de
animais; responsabilizar‐se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo e executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão de conformidade com a lei.
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO:
Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de
promoção à saúde; Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;
Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Ensinar
técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme
orientação do cirurgião-dentista; Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo
cirurgião-dentista; Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;
Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; Inserir
e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e
instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e
após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; Remover suturas; Aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Realizar isolamento do campo operatório;
Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes
clínicos e hospitalares.
FONOAUDIÓLOGO:
Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas
fonoaudiológicas a fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes, além das
seguintes atribuições: avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento
dos pacientes, baseando‐se nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se
necessário nas informações médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita
e oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando
a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente;avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a
evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes
à família e a outros grupos sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à
fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Municipal e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico‐científicos, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou indiretamente, à política de atendimento
à criança e ao adolescente; e realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização professional
AGENTE DE TRÂNSITO:
Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo âmbito do Município, direta ou concomitantemente com
convênios firmados pelo Município; Representar a autoridade competente contra infrações criminais de que tenha
ciência em razão do cargo; Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de veículos, em
colaboração com a autoridade policial; Realizar estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos
procedimentos adotados, em assuntos relativos às atribuições de suas competências específicas; Emitir pareceres e
relatórios relativos às questões referentes às suas atribuições; Lavrar autuação por infração de trânsito e demais atos
correlatos no pleno exercício do poder de polícia administrativa, nas áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito
do município e naquelas em que haja convênio com a autoridade competente; Colaborar com a observância do Código
de Postura Municipal e executar demais atividades afins conforme determinação de seus superiores; Exercer outras
atividades de natureza fiscalizadora que lhe forem atribuídas, na forma da legislação vigente. Executar outras tarefas
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
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BIBLIOTECÁRIO:
I. cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando organização e funcionamento; II. Atender a
comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de livros, de acordo com Regulamento próprio; III.
Auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos na proposta pedagógica curricular do estabelecimento de
ensino; IV. Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, videos, DVDs, entre outros; V. Encaminhar à
direção sugestão de atualização do acervo, a partir das necessidades indicadas pelos usuários; VI. Zelar pela
preservação, conservação e restauro do acervo; VII.Registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário;
VIII.Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da biblioteca; IX. Manusear e operar
adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua manutenção; X. Participar de eventos, cursos, reuniões,
sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento
profissional de sua função; XI. Auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático; XII.Participar da avaliação
institucional, conforme orientações da SEED; XIII.Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores,
funcionários e famílias; XIV.Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos,
com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; XV. Exercer as demais atribuições decorrentes do
Regimento Escolar e aquelas que concernem à especificidade de sua função.
AGENTE DE ENDEMIAS:
Desenvolver e executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Efetuar o reconhecimento geográfico
das áreas passíveis de desenvolvimento de endemias e pragas e o respectivo levantamento de índices de infestação,
para definição de pontos estratégicos de combate; efetuar o combate às endemias e pragas, por meios mecânicos,
químicos e biológicos; preencher boletins e relatórios de suas atividades; outras atividades estabelecidas em
conformidade com as diretrizes do SUS.
CIRURGIÃO DENTISTA:
Diagnosticar e avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orientar e executar tratamento odontológico.
Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. 1. Diagnosticar,
avaliar e planejar procedimentos odontológicos. 2. Atender, orientar e executar tratamento odontológico. 3. Analisar e
interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. 4. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral,
prevenção de cárie dental e doenças periodontais. 5. Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. 6.
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino,
pesquisa e extensão. 7. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 8. Participar de programa de
treinamento, quando convocado. 9. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene
e preservação ambiental. 10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática. 11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL:
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial;
Diagnosticar e tratar cirurgicamente e coadjuvantemente as doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou
adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e estruturas craniofaciais associadas; realizar biópsia de lesões;
tratamento de infecções; erupção cirúrgica, reimplantação e transplantes de dentes; cirurgia pré-protética; cirurgia pré
e pósortodôntica; tratamento cirúrgico dos cistos, de doenças das glândulas salivares, das doenças de articulação
temporomandibular, de lesões de origem traumática na área bucomaxilo facial, de más formações congênitas ou
adquiridas, dos maxilares e mandíbula, dos tumores benignos da cavidade bucal, dos tumores malignos da cavidade
bucal, atuando integrado em grupo de cancerologistas, de distúrbios neurológicos, com manifestação maxilo-facial, em
colaboração com neurologista ou neurocirurgião; outras atribuições afins.
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DENTISTA PERIODONTISTA:
Exercer as atribuições dispostas na Legislaçãoespecífica da profissão de Odontólogo Cirurgião Periodontista;
Desenvolver avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; avaliação da influência da doença periodontal em
condições sistêmicas; controle dos agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e
circundantes dos dentes e dos seus substitutos; procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos
tecidos periodontais e Periimplantares; planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte,
enxertando materiais naturais e sintéticos; e, procedimentos necessários à manutenção de saúde;
DENTISTA PROTESISTA:
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião protesista; realizar
diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crâniomandibulares e de oclusão, através da prótese
fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre implantes; atividades de laboratório necessárias à
execução dos trabalhos protéticos; procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais
como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias, procedimentos necessários ao planejamento,
confecção e instalação de próteses sobre implantes; e, manutenção e controle da reabilitação;
EDUCADOR FÍSICO:
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; Veicular informação que visam à prevenção,
minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de
atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade
Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de
Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde
que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou membros da
comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; Promover ações ligadas á
Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; Articular
parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
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