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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de mantê‐lo em condições de 

asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando‐os de acordo com as 

determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando janelas, portas e 

portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos; Preparar e servir café e chá à 

chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; 

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

ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; 

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

nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre e faz cumprir o 

Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço público. 

 

MOTORISTA 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. Recolher o veículo à garagem ou local 

destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos 

em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 

entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem 

confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 

lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o 

grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na 

assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; 

proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de 

saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e 

urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade (micro área) e a Equipe da Estratégia 

da Saúde da Família; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde; identificar situações de risco 

individual e coletivo; promover a educação para a conquista da saúde; acompanhar e encaminhar pessoas com agravo à 

saúde às unidades de saúde; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetuar o 

cadastramento das famílias da comunidade; estimular a participação comunitária; analisar, com os demais membros da 

Equipe, as necessidades da comunidade; preencher formulários dos sistemas de informações pertinentes ao Programa 

de Saúde da Família; atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das ações de saneamento básico e melhorias 

do meio ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, gestantes, adultos, idosos, e deficientes, bem como 

realizar o acompanhamento das famílias de sua micro área de atuação através da visita domiciliar. 

 

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. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência 

médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 

ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de 

trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO:  

Redigir expediente sumário, tais como cartas, ofícios e memorandos, de acordo com modelos e normas 

preestabelecidas, auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de 

controle administrativo, distribuir e encaminhar papéis e correspondências do setor de trabalho, auxiliar nos serviços 

de atendimento e recepção do público, executar atividades de auxilio e de apoio administrativo, zelar pelos 

equipamentos sob sua guarda, comunicando a chefia imediata a necessidade de consertos e reparos, atender e 

encaminhar as partes que desejam falar com chefias, diretorias da unidade; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o 

Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das 

leis e normas administrativas; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; Redigir pareceres e informações; 

Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao aspecto 

redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros, Realizar 

ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o 

recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; Manter atualizados os 

registros de estoque; Fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; Eventualmente realizar trabalhos de 

digitação, atuar na área de comp 

 

 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL:  

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. 

 

 

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.   
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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 

 

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. 

 

FISIOTERAPEUTA: 

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão, 

como efetuar atendimento de consultas em níveis ambulatorial; efetuar atendimento fisioterápicos diversos, indicando 

as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro de sua área de 

atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atribuições afins. 

 

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. 

 

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 
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ou enfermos; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos para os alunos da rede pública municipal; 

executar outras atribuições afins. 

 

 

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.   

 

PROCURADOR MUNICIPAL: 

I - Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor, réu, litisconsorte, assistente 

ou opoente, ou tiver interesse; II – acompanhar o andamento dos processos em que o Município for parte interessada, 

atuando em todos os atos processuais, apresentando recursos em qualquer instância no sentido de bem defender os 

direitos ou interesses do Município; III – elaborar pareceres jurídicos relativamente aos processos administrativos ou 

requerimentos das demais Secretarias do Município; IV - promover a cobrança extrajudicial dos créditos do Município; 

V – promover a cobrança da dívida ativa judicial e extrajudicialmente; VI - analisar minutas de editais e de contratos 

firmados pelo Município,nos termos do artigo 38 da lei 8.666/93 e outros atos municipais; VII - manifestarse 

previamente sobre os projetos de lei remetidos à Câmara Municipal de Vereadores; III – elaborar ou conferir os vetos 

do Prefeito aos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal; IX – pesquisar, estudar, analisar, interpretar e 

planejar os trabalhos que digam respeito a área jurídica; X - executar ou auxiliar na redação ou elaboração acordo e 

documentos jurídicos em geral, pronunciamentos, pareceres, contratos e termos de compromisso, aplicando a 

legislação na forma e terminologia adequada ao assunto em questão; XII - assessorar o Município em assuntos de 

natureza jurídico-legal; XIII - superintender, coordenar, controlar , fiscalizar e planejar as atribuições e competência da 

procuradoria jurídica; XIV – respeitar a ética profissional na forma prevista no Estatuto da OAB; XV - propor ação direta 

de inconstitucionalidade das leis aprovados com vício de iniciativa; XVI – elabora parecer em processo de competência 

da Procuradoria Jurídica; XVII – responder consulta que for distribuída; XVIII - participar de comissão ou grupo de 

trabalho; XIX - sugerir declaração de nulidade de ato administrativo ou sua revogação; XX - preparar minuta de 

informação a ser prestada ao Poder Judiciário e outros órgãos; XXI - planejar e organizar qualificação, capacitação e 

treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração 

Municipal, quando solicitado; XXII – 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; XXIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para 

análise; XXIV - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 

ACESSOR JURIDICO: 

Compreende e interpreta a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo ou tribunal, assegurando os direitos inerentes 

a cada um, defendendo os interesses do Executivo Municipal. Representa em juízo ou fora dele, a parte de que é 

mandatário, comparecendo a audiências tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável ao Executivo 

Municipal; • Dar pareceres aos órgãos da Prefeitura Municipal de Cataguases, orientado a conduta destes de modo a 

atender aos preceitos legais; • Complementa e apura as informações levantadas, inquirindo o Executivo, as 

testemunhas e outras pessoas, tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; • 

Prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos, aplicando o procedimento adequado, para 

apresentá-la em juízo; • Orienta o Chefe do Executivo sobre os aspectos legais atinentes à sua área profissional; • 

Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar os fatos 

à legislação aplicável; • Acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições 

específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; • Redige ou elabora documentos jurídicos, 
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pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, 

penal ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los em 

defesa do Executivo Municipal; • Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal. 

 

PEDAGOGO: Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do projeto-político-pedagógico da escola e do 

plano de ação.Organizar a realização dos conselhos de classe, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação 

sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pela escola e em sala de aula, além de coordenar a elaboração de propostas 

de intervenção decorrentes desse processo. Analisar os projetos de natureza pedagógica a serem implantados na 

escola. Participar e intervir, junto a direção, da organizar do trabalho pedagógico escolar no sentido de realizar a função 

social e a especificidade da educação social. Subsidiar o aprimoramento técnico-metodológico do coletivo dos 

professores da escola 

 

PROFESSOR CLASSE A/B: 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 Federal, Estadual e Municipal de Ensino; 

Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. 

 

PSICOPEDAGOGO:  Contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que não têm como causa apenas 

deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares. Analisar e assinalar os fatores que 

favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. profissional indicado para assessorar e 

esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensino-aprendizagem e tem uma atuação preventiva. 

Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando evitar processos que 

conduzam às dificuldades da construção do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


