ANEXO VI - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

Cirurgião Dentista ESF – Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o
planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde
bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da
saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento
local, com resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência,
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; Coordenar e
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação
permanente do ESF.
Cirurgião Dentista Endodontia - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de
Odontólogo Cirurgião Endodontista; Realizar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos
cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; procedimentos cirúrgicos paraendodônticos; e tratamentos dos
traumatismos dentários;
Cirurgião Dentista Prótese- 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;
Cirurgião Dentista Buco Maxilo- 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.
Cirurgião Dentista Plantonista- Diagnosticar e avaliar paciente em atendimento de urgencia Atender, orientar e
executar tratamento odontológico. Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução
universal de biossegurança. Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. Analisar e interpretar
resultados de exames radiológicos e laboratoriais. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie
dental e doenças periodontais. Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua área de especialidade. 8. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
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Médico (TODOS) Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, Assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 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;
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; 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; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu.

Médico ESF : Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.);
Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínicocirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando
necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência
locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela
referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de
Enfermagem, ACD e THD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da USF.
Biomédico: Realizar atividades que envolvam procedimentos de apoio diagnóstico, atividades de coordenação,
direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão e ensino e atividades de pesquisa e investigação, assumir o
assessoramento e executar atividades relacionadas ao processamento semi-industrial e industrial do sangue,
hemoderivados e correlatos, estando capacitado para assumir chefias técnicas e assessorias destas atividades. Análise
ambiental.
Realizar análises físico-química e micro-biológica para o saneamento do meio ambiente;
Indústrias, Indústrias químicas e biológicas,a)soro, vacinas, reagentes, etc.Comércio Assumir a Responsabilidade
Técnica para as empresas que comercializam, importam e exportam produtos (excluídos os farmacêuticos), para
laboratório de análises clínicas, tais como:a)Produtos que possibilitam os diagnósticos;b)Produtos
químicos;c)Reagentes;d)Bacteriológicos;e)Instrumentos científicos.§ 5º - Citologia Oncológica (citologia
esfoliativa)§ 6º - Análise bromatológicas.a)Realizar análise para aferição de alimentos.
Nutricionista: Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios,
de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a
manutenção de equipamentos e utensílios; Planejar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando-os ao perfil
epidemiológico da clientela atendida, respeitando os hábitos alimentaresPlanejar cardápios de acordo com as
necessidades de sua clientela; Planejar, coordena Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e
custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de prépreparo,
preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; Identificar clientes/pacientes portadores
de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o atendimento nutricional adequadoCoordenar o
desenvolvimento de receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias;
Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos,
em conformidade com a legislação vigente e outras definidas em lei;
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Farmaceutico: Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; - Desenvolver, em colaboração
com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção
de doenças e de outros problemas de saúde; Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o
paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de
administração e duração adequados, contribuindo para que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e
alcançar os objetivos terapêuticos; Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;
Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, com o
propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente; Participar
e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde; Prover a
consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do
atendimento; Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o propósito de prover
cuidado ao paciente; Acessar e conhecer as informações constantes no prontuário do paciente; Organizar, interpretar
e, se necessário, resumir os dados do paciente, a fim de proceder à avaliação farmacêutica; Solicitar exames
laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da
farmacoterapia; Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente, como instrumento para
individualização da farmacoterapia; Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos, por meio de dados de
farmacocinética clínica; Determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente, para fins de acompanhamento
da farmacoterapia e rastreamento em saúde; Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos
medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia; Identificar, avaliar e intervir nas interações
medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes; Elaborar o plano de cuidado farmacêutico do paciente;
Pactuar com o paciente e, se necessário, com outros profissionais da saúde, as ações de seu plano de cuidado; Realizar
e registrar as intervenções farmacêuticas junto ao paciente, família, cuidadores e sociedade; Avaliar, periodicamente,
os resultados das intervenções farmacêuticas realizadas, construindo indicadores de qualidade dos serviços clínicos
prestados,Realizar, no âmbito de sua competência profissional, administração de medicamentos ao paciente e outras
definidas em lei;
Fonaudiologo: Elaborar e utilizar instrumentos de avaliação neuropsicológica para fins exclusivos de
diagnóstico fonoaudiológico, bem como para habilitação e reabilitação das funções cognitivas envolvidas no
processo da comunicação humana. executar atividades relacionadas à saúde do trabalhador;integrar equipes de
prevenção de agravos, promoção, preservação e conservação da saúde e valorização do trabalhador;integrar
equipes de vigilância sanitária e epidemiológica;realizar diagnósticos e prognósticos fonoaudiológicos;promover
ações fonoaudiológicas, com o objetivo de auxiliar na readaptação profissional ao trabalho;notificar o Sistema
Único de Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), os agravos de
notificação compulsória relacionados à saúde do trabalhador associados aos distúrbios fonoaudiológicos;emitir
a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para aqueles trabalhadores regidos tanto pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT/1943) quanto pelo regime estatutário;promover processos de educação permanente de
profissionais ligados à saúde do trabalhador;desenvolver ações voltadas à assessoria e à consultoria
fonoaudiológicas junto à saúde do trabalhador;realizar e divulgar estudos e pesquisas científicas que contribuam
para a formação e a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da saúde do trabalhador;participar das
Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador em instâncias de Controle Social.
Psicólogo: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar 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; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-
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os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e
afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Enfermeiro( TODOS): Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual e
coletivo dentro das suas especialidades, 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 lotad
Enfermeiro ESF: 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 etc.), em todas as fases do desenvolvimento
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar
consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; 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, Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene Dental (THD); e Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
Técnico em Enfermagem-ESF: Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer
e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou
de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral;
realizar controle hídrico; fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou
frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de
comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em
sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Prestar
cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a
alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde.
Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta,
quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de
enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina vinculados à
alta de pacientes. Participar dos procedimentos pós-morte. Utilizar recursos de informática. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional permanente do ESF.
Técnico em Enfermagem: Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de
rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral;
realizar controle hídrico; fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou
frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de
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comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em
sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Prestar
cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a
alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde.
Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta,
quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de
enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina vinculados à
alta de pacientes. Participar dos procedimentos pós-morte. Utilizar recursos de informática. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Técnico em Enfermagem Intensivista: Preparar o paciente para exames e tratamentos ambiente de UTI.
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar
medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia,
nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de
vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder
à sua leitura, para subsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de
enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Executar atividades
de desinfecção e esterilização. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança.
Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de
dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde.
Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar
o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde. Executar os
trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes. Participar dos procedimentos pósmorte. Utilizar recursos de
informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente de UTI.
Agente Comunitário de Sáude : Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de
ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade com os princípios
e diretrizes do SUS; estende, também, o acesso da população às ações e serviços de informação, de saúde,
promoção social e de proteção da cidadania Possibilitar uma proposição qualitativa de suas ações e evidenciando
um perfil profissional que concentra atividades na promoção da saúde, seja pela prevenção de doenças, seja pela
mobilização de recursos e práticas sociais de promoção da vida e cidadania ou mesmo pela orientação de
indivíduos, grupos e populações, com características de educação popular em saúde e acompanhamento de
famílias. Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de ligação entre a comunidade (micro área) e a Equipe
da Estratégia da Saúde da Família.
Engenheiro Agrimensor: o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 218, de
29 de junho de 1973, referente a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos;
locação de: a) loteamentos; b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; c) traçados de cidades; d) estradas;
seus serviços afins e correlatos. II - o desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º da acima citada,
referente a arruamentos, estradas e obras hidráulicas; seus serviços afins e correlatos. engenharia rural;
construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas;
fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia, agrometeorologia;
defesa sanitária; química agrícola; alimentos e tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios,
vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia, agropecuária,
edafologia, fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola,
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biometria, parques e jardins, mecanização na agricultura, implementos agrícolas; nutrição animal, agrostologia,
bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; 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
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atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico..
Engenheiro Agronomo: Atividades de 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; VII – apresentação
de relatórios semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem
solicitadas pelo superior hierárquico.
Engenheiro Ambiental: Avaliar o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida,
considerando importantes restrições não técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e
humanos, levando em conta a interação da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social;
primar pelo desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas terrestres e aquáticos; examinar qualitativa
quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do município, o grau de
adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta evolução, verificando o desenvolvimento econômico
e urbano, seja através de interferências no meio, seja no processo tecnológico; participar de auditorias
ambientaisdesenvolver gestão e planejamento ambiental; controlar a qualidade ambiental, no que diz respeito a
redes de monitoramento e vigilância; verificar as redes de saneamento, analisando os riscos ambientais
provocados; realizar perícias, emitir e assina laudo técnicos e pareceres em questão da competência; coordenar
promover e orientar programas e campanhas que visem conscientizar a população sobre questões que envolvem
a interação dos fatores ambientais do desenvolvimento tecnológico da comunidade; - intervir nos processos de
produção, aliado ao conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e metodologias auxiliares relativas a
resolução e prevenção de problemas ambientais; elaborar projetos ou planos de manejo e recuperação de recursos
e ambientes degradados do município a fim de promover sua adequada utilização; atender às normas de higiene
e de segurança de trabalho; desempenho das atividades na área, referentes a arruamentos, estradas e obras
hidráulicas, seus serviços afins e correlatos; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; 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; analisar e dar parecer sobre
a aprovação de plantas projetados em áreas que incidam limitações ambientações; realizar levantamento florístico;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Engenheiro Civil: Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar projetos e especificações; vistoria,
perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica, referentes a
levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; - locação de loteamentos, sistemas
de saneamento, irrigação e drenagem; Estradas, seus afins e correlatos; planejar e organizar qualificação,
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capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
administração municipal; 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 públicoapresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo
.Engenheiro Trafego: Atuar na análise de todos os acidentes de trânsito e contribuir para suas reduções,
executar os serviços referentes a documentação de veículos, tomar as devidas providências em caso de acidentes
e solicitar o atendimento da seguradora. Controlar o calendário de emplacamento e licenciamento dos veículos
e demais rotinas da função
Engenheiro Eletricista - Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando carac -terísticas
e especificações, preparando plantas, técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e orientar
as fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e
equipamentos elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; Estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e
coordenar a execução de projetos elétricos das construções, ampliações e reformas em geral; fiscalizar o
cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela instituição na área de
energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a execução dos serviços técnicos e das obras da
instituição, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos; executar vistorias técnicas em instalações
elétricas e áreas afins das edificações do Município ou que este se utilize; elaborar orçamento para execução de
construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar, dimensionar e detalhar a maneira
ideal de instalação de equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres técnicos sobre
projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; 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 expedienteprimar 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 forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Engenheiro Topografo: Desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução(Resolução
Nº 218, DE 29 JUN 1973) , referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e
aerofotogramétricos; elaboração de cartas geográficas; seus serviços afins e correlatos.
Geologo: São da competência do Geólogo: a) trabalhos topográficos;b) levantamentos geológicos e geofísicos;
c) estudos de geologia econômica e pesquisas de riquezas minerais; d) trabalhos de prospecção e pesquisas para
a cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; e) elaboração de relatórios de que trata o art. 16,
item IX, do Código de Minas; f) assuntos legais, relacionados com a sua especialidade; g) perícias e arbitramento
concernentes às matérias das alíneas anteriores.
Arquiteto: Supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação;
assistência, assessoria e consultoriadireção de obra e serviço técnico. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico; elaborar e analisar processos; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e
controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica
e especializada; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de
instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho
técnico; dar pareceres em projetos; 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;
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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; executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Procurador: Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor, réu,
litisconsorte, assistente ou opoente, ou tiver interesse; 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; elaborar pareceres jurídicos
relativamente aos processos administrativos ou requerimentos das demais Secretarias do Município; promover a
cobrança extrajudicial dos créditos do Município; promover a cobrança da dívida ativa judicial e
extrajudicialmente; analisar minutas de editais e de contratos firmados pelo Município,nos termos do artigo 38
da lei 8.666/93 e outros atos municipais; manifestarse previamente sobre os projetos de lei remetidos à Câmara
Municipal de Vereadores; elaborar ou conferir os vetos do Prefeito aos projetos de leis aprovados pela Câmara
Municipal; pesquisar, estudar, analisar, interpretar e planejar os trabalhos que digam respeito a área jurídica;
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; assessorar o Município em assuntos de natureza jurídico-legal; superintender, coordenar,
controlar , fiscalizar e planejar as atribuições e competência da procuradoria jurídica; respeitar a ética profissional
na forma prevista no Estatuto da OAB; propor ação direta de inconstitucionalidade das leis aprovados com vício
de iniciativa; elaborar parecer em processo de competência da Procuradoria Jurídica; responder consulta que for
distribuída; participar de comissão ou grupo de trabalho; - sugerir declaração de nulidade de ato administrativo
ou sua revogação; - preparar minuta de informação a ser prestada ao Poder Judiciário e outros órgãos; 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; 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 forem
solicitadas pelo superior hierárquico.
Administrador: Orientar, coordenar e articular as atividades dos serviços; informar e submeter a despacho
superior os assuntos relativos aos serviços e todos aqueles cuja tramitação lhes compete assegurar; distribuir o
pessoal pelos Serviços e zelar pela sua disciplina; assegurar a necessária coordenação entre os Serviços de apoio
de unidade; secretariar os órgãos comuns, preparar as decisões aí tomadas e assegurar a elaboração das
correspondentes atas, sempre que tais órgãos não disponham de Secretário próprio, como tal designado nos
termos legais e ou regimentais; coordenar os projetos destinados à modernização e simplificação administrativa
dos serviços.
Fiscal Tributário: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante
lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar
decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e
orientar contribuintes; desempenhar outras atividades correlatas à sua função.
Analista de Gestão Pública – Marketing: Realizar e/ou participar de pesquisas de mercado, executando o
levantamento inicial de dados de acordo com a solicitação da chefia; Executar ações de marketing e de
relacionamento, sob a orientação da coordenadoria; Fazer interface com os terceiros para atendimento da demanda
de comunicação interna da Instituição, realizadas por terceiros; Realizar as rotinas administrativas referentes ao
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acesso e acompanhamento do conteúdo e ações nos sites e demais canais institucionais; Realizar a distribuição
de materiais de divulgação da Instituição conforme Manual de Identidade Visual; Auxiliar nas rotinas
administrativas referentes à gestão dos contratos de serviços especializados como Agência de Publicidade e
Propaganda e outros; Participar da execução das rotinas administrativas referentes aos contratos de licitações
assim como acompanhar as verbas preestabelecidas e aprovadas, observadas as definições do Acompanhar a
realização de pesquisas e levantamentos de dados solicitados para elaboração de relatórios gerenciais; De maneira
geral, para ambas as áreas de atuação: Executar e acompanhar a execução de serviços terceiros, bem como as
respectivas comprovações contratuais; Atender ligações telefônicas de clientes e fornecedores para identificar,
filtrar, resolver ou distribuir adequadamente as necessidades com fins de solucioná-las; Responder pela
preparação de documentos e arquivos pertinentes à unidade; Receber e compilar as sugestões das diversas
unidades da empresa; Realizar o controle de material de expediente da unidade; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função
Analista de Sistemas: Projetar o sistema, atuar com análise e projeto de sistemas, levantamento de requisitos e
regras de negócio, mapeamento de processos e modelagem de dados, atuará com padrões de qualidade das rotinas
e processos, impacto das alterações, garantia da integridade dos sistemas, realizar o planejamento de projetos e
operações e versões, documentação das rotinas e processos, manuais, rotinas operacionais e outros, com
acompanhamento e validação, trabalhar com desenvolvimento em NET, entre outras tecnologias, atuar com
orientação a objetos, UML e padrões de projetos, acompanhar e buscar melhoria para os sistemas em
desenvolvimento, atuar com desenvolvimento de pequenos sistemas, fazer algumas modificações e alterações
necessárias, desenvolver sistemas utilizando a Microsoft Visual Basic6, analisar e implantar módulos do sistema
ERP adquirido pelo hospital, atuar como facilitador entre os usuários e a empresa desenvolvedora do ERP,
analisar organizações provedoras de serviços de TI, tendo como principal propósito o aprimoramento mensurável
do desempenho da capacidade de gerar produtos e serviços, atuar em processos de suporte, de desempenho de
aplicações, de qualidade em engenharia de software e de testes de sistemas, gerar análise de documento contendo
tudo o que o novo sistema fará, encaminhando o projeto para os programadores que irão construir o sistema.
Projetista: Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos nas áreas de políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; Elaborar, coordenar,
executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com
participação da sociedade civil. Planejar, executar e avaliar projetos de pesquisas que possam contribuir para a
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; Prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades considerando as atividades inerentes
ao cargo. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos
na área de Serviço Social. Participar de associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social
a critério da Administração pública municipal.

Bibliotecário: Catalogar e guardar as informações, orientar sua busca e seleção. Sintetizar e organizar livros,
revistas, documentos, fotos, filmes e vídeos. É de sua responsabilidade planejar, implementar e gerenciar sistemas
de informação, além de preservar os suportes (mídias) para que resistam ao tempo e ao uso. Prestar serviços de
assessoria e consultoria na área de informação e redes e sistemas de informação. Gerenciam unidades como
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação.
Desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do
conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas;
recuperam a informação.
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Biologo: Executar atividades técnicas e científicas de grau superior de grande complexidade, que envolvem
ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas,
projetos, consultorias, emissão de laudos, pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas das
Ciêcias Biológicas, com vistas ao aprimoramento de: Estudos e Pesquisas de Origem, Evolução, Estrutura morfoanatômico, Fisiologia, Distribuição, Ecologia, Classificação, Filogenia e outros aspectos das diferentes formas
de vida, para conhecer suas características, comportamento e outros dados relevantes sobre os seres e o meio
ambiente; Estudos, Pesquisas e Análises Laboratoriais nas áreas de Bioquímica, Biofísica, Citologia,
Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Hematologia, Histologia, Patologia, Anatomia, Genética,
Embriologia, Fisiologia Humana e Produção de Fitoterápicos; Estudos e Pesquisas relacionadas com a
investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde Pública, Epidemiologia de doenças transmissíveis,
Controle de vetores e Técnicas de saneamento básico; Atividades complemetares relacionadas à conservação,
preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental.
Geográfo:Reconhecimento, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter fisico-geográfico, biogeográfico,
antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e especiais da Geografia, que se fizerem
necessárias:na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas geoeconômicas,
para fins de planejamento e organização fisico-espacial; no equacionamento e solução, em escala nacional,
regional ou loca, de problemas atinentes aos recursos naturais do País; na interpretação das condições hidrológicas
das bacias fluviais;no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral e regional; na pesquisa de
mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional; na caracterização ecológica e etológica da
paisagem e problemas conexos; na política de povoamento, migração interna, imigração e colonização de regiões
novas ou de revalorização de regiões de velho povoamento; no estudo fisico-cultural dos setores geoeconômicos
destinado ao planejamento da produção;na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação; no estudo
e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos urbanos e rurais; no aproveitamento,
desenvolvimento e preservação dos recurso naturais; no levantamento e mapeamento destinados à solução dos
problemas regionais;
na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios;
Gestor Ambiental: Planejamento, gerenciamento e a execução de atividades de diagnóstico, avaliação de
impacto, proposição de medidas mitigadoras - corretivas e preventivas - recuperação de áreas degradadas, e
acompanhamento e monitoramento da qualidade ambiental.
Quimíco: Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e Responsabilidade Técnica no âmbito das
atribuições respectivas. Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e
comercialização no âmbito das atribuições respectivas. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços
técnicos; elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito das atribuições respectivas. Desempenho de
cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas. Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e
desenvolvimento de métodos e produtos. Análise química, físico-química, químico-biológica, bromatológica,
toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade. Produção, tratamentos prévios e complementares de
produtos e resíduos. Operação e manutenção de equipamentos e instalações, execução de trabalhos técnicos.
Condução e controle de operações e processos industriais de trabalhos técnicos, reparos e manutenção. Pesquisa
e desenvolvimento de operações e processos industriais. Estudo, elaboração e execução de projetos de
processamento. Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições respectivas. Estudo,
planejamento, projeto e especificações de equipamentos e instalações industriais. O Profissional da Química
Execução, fiscalização de montagem e instalação de equipamentos. Condução de equipe de instalação,
montagem, reparo e manutenção.
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Comunicação Social: - Produção e programação das emissoras de rádio e televisão; monopólio ou oligopólio
dos meios de comunicação social; finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da programação das
emissoras de rádio e televisão; promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente e à
regionalização da produção cultural, artística e jornalística; complementaridade dos sistemas privado, público e
estatal de radiodifusão; defesa da pessoa e da família de programas ou programações de rádio e televisão que
contrariem o disposto na Constituição Federal; propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens; outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens; matérias relacionadas à Lei nº 8.977, de 1995 e outras;
Jornalista: Redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de matéria a ser divulgada,
contenha ou não comentário; b) comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão;c) entrevista, inquérito ou
reportagem, escrita ou falada;d) planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de
jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada;e) planejamento,
organização e administração técnica dos serviços de que trata a alínea " a "; f) ensino de técnicas de jornalismo;
g) coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação; h) revisão de originais de matéria jornalística,
com vistas à correção redacional e a adequação da linguagem; i) organização e conservação de arquivo
jornalístico, e pesquisa dos respectivos dados para a elaboração de notícias; j) execução da distribuição gráfica de
texto, fotografia ou ilustração de caráter jornalístico, para fins de divulgação; l) execução de desenhos artísticos
ou técnicos de caráter jornalístico.
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.
Músico (TODOS): Compor e arranjar obras musicais. Interpretar músicas por meio de instrumentos ou voz.
Ensaiar, aperfeiçoar e atualizar as qualidades técnicas de execução e interpretação. Pesquisar e criar propostas no
campo musical. Editorar partituras, transcrever, adaptar músicas. Pode atuar como regentes de orquestra, conjunto
ou coral. Estudar e ensaiar a partitura, para dar uma interpretação própria à obra ou ajustar-se às instruções do
Regente do grupo instrumental. Dirigir os ensaios e atuar em concertos e recitais, como solista ou camerista.
Compor, improvisar, transcrever ou adaptar músicas.. Atuar como regente de orquestra, conjunto, coral. Ministrar
cursos e palestras relacionados à área. Corrigir e reforçar as partituras que apresentarem falhas. Orientar a
preparação de pastas com repertórios da orquestra e coral. Realizar ou participar da escolha das composições
musicais a serem interpretadas. Manter organizado o arquivo musical. Participar de programa de treinamento,
quando convocado. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios
e programas de ensino, pesquisa e extensão 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.
Professor de Música (TODOS) : Planeja e ministra aulas, nos níveis e modalidades ofertados na Rede
Municipal de Ensino, nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à|avaliação e ao desenvolvimento profissional; Analisa dados referentes à
recuperação, aprovação e evasão de alunos; Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
Participa da escolha do livro didático; Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação; Participa da
promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlata;
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Participa da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola em uma ação coletiva com os demais
segmentos; Produz e publica textos pedagógicosCoordena as atividades de bibliotecas escolares; . Coordena,
formula, executa, avalia e supervisiona a política educacional; coordena e supervisiona e avalia a política
educacional; Normatiza vivências curriculares e a vida escolar do aluno e também zela pelo cumprimento da
legislação escolar e educacional; Planeja executa e avalia atividades de capacitação de pessoal da área de
educação; Participa da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e
políticas educacionais; Supervisiona a utilização de equipamentos de laboratórios e salas – ambiente; Emite
parecer técnico; Executa outras atividades correlatas.
Técnico de Vocal: Desenvolver no aluno a habilidade de performance vocal em concertos, shows e gravações,
assim como capacitá-lo a elaborar arranjos vocais e realizar regência de canções. Além do conhecimento em
canto, o aluno também terá contato com a prática cênica em seus processos de elaboração de projeto e produção
de espetáculo cênico musical.
Técnico Administrativo: Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a
legislação pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como:
memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e
cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados
fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais
eletrônicos; operar com máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; proceder a classificação,
separação e distribuição de expedientes obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de
aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua
competência, executar outras atribuições afins.
Técnico Ambiental e Agricola: Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa,
análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência
técnica nas áreas de: crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio; topografia na área rural;
impacto ambiental; paisagismo, jardinagem e horticulturaconstrução de benfeitorias rurais; drenagem e irrigação;
- elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias
coleta de dados de natureza técnica;desenho de detalhes de construções rurais; elaboração de orçamentos de
materiais, insumos, equipamentos,instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho,
observando normas técnicas ede segurança no meio rural;manejo e regulagem de máquinas e implementos
agrícolas;
Técnico Informática: Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática.
Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários
para sua utilização. Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem
de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc. Operar equipamentos de
processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados. Interpretar as
mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. Notificar e informar aos usuários do sistema
ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida. Executar e controlar os serviços de processamento
de dados nos equipamentos que opera. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento
dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes. Administrar
cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação. Executar o controle dos
fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento
do funcionamento de redes de computadores. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos. Ministrar treinamento em área de seu conhecimento.
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Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e
dos sistemas operacionais. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e
manutenção das redes de computadores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício
da função
Técnico Agropecuária: Desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e
privadas; atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimentação,
ensaio e divulgação técnica; ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do
ensino de 1º e 2º graus, desde que possua formação especifica, incluída a pedagógica, para o exercício do
magistério, nesses dois níveis de ensino; responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica no
valor máximo de R$150.000,00(cento e cinqüenta mil reais) por projeto, nas áreas de: crédito rural e
agroindustrial para efeitos de investimento e custeio; topografia na área rural; impacto ambiental; paisagismo,
jardinagem e horticultura; construção de benfeitorias rurais; drenagem e irrigação; Técnico em Agropecuária
elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias;
prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos
trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas: coleta de
dados de natureza técnica; desenho de detalhes de construções rurais; elaboração de orçamentos de materiais,
insumos, equipamentos, instalações e mão-deobra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas
técnicas e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolasexecução e
fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, comercialização e
industrialização dos produtos agropecuários; administração de propriedades rurais; conduzir, executar e fiscalizar
obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação profissional; dentre outras admitidas em lei.
Técnico Edificação: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam
projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam
suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle
tecnológico de materiais e do solo.
Técnico Laboratório: Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem como, de áreas específicas,
de acordo com as especialidades, preparar material, limpar instrumentos e aparelhos e efetuar coletas de amostra,
para assegurar maior rendimento do trabalho e seu processamento de acordo com os padrões requeridos.
Técnico Raio X: Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função, objetivando uma eficaz assistência à
Saúde Pública; organizar e realizar os exames radiológicos; - revelar e encaminhar os exames realizados; manter
organizadas as salas de exame e de revelações radiológica; monitorar e controlar os índices de radiação nas áreas
reservadas; 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 forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Técnico Segurança do Trabalho: Atuar na prevenção para evitar acidentes. Este deve ser seu grande objetivo,
porém, para que seja alcançado há uma série de atribuições específicas nas quais o profissional deve estar
envolvido. Veja as mais importantes: Orientar e coordenar o sistema de Segurança do Trabalho, investigando
riscos e causas de acidentes, analisando política de prevenção; Inspecionar locais, instalações e equipamentos da
empresa e determinar fatores de riscos e acidentes; Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo
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eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância para prevenir acidentes;
Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos de proteção; Elaborar relatórios de
inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o caso; Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente
de trabalho; Manter contato junto aos serviços médico e social da instituição para o atendimento necessário aos
acidentados; Participar do programa de treinamento quando convocado; Orientar os funcionários no que se refere
à observância das normas de segurança; Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida
no trabalho; Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação; Promover campanhas e coordenar
a publicação de material educativo sobre Segurança e Medicina do Trabalho; Investigar acidentes ocorridos,
examinar as condições, identificar suas causas e propor providências cabíveis.
Técnico Radialista: Apresentar, conduzir e anunciar programas de rádio e televisão, realizando, quando for o
caso, entrevistas ao vivo ou em gravações, preparando anteriromente ou utilizando textos fornecidos pela
produção ou redação. Participar, quando solicitado, da elaboração dos programas, buscando informações atinentes
aos respectivos assuntos abordados, de acordo com orientação da produção ou redação. Realizar a locução de
textos institucionais, vinhetas, prefixos, chamadas e outras informações atinentes a programação, durante a
apresentação do programa. Executar as demais atividades atinentes a descrição legal do cargo, além de
desempenhar atividades afins e correlatas, de acordo com a evolução tecnológica das mídias e dos processos de
produção.
Analista Juridico: Atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento,
estudo, pesquisa, elaboração de certidões, pareceres, execução, conferência e redação de documentos;
conferência de expediente diversos; laudos ou informações e execução de tarefas de natureza e grau de
complexidade correlatos na área Administrativa, como recursos humanos, atendimento ao público,
administração de contratos e licitações, controle de orçamento; ou na área Jurídica – com análise de processos,
elaboração de laudos e pareceres que necessitam de conhecimentos jurídicos.
Contador: Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter
atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da implantação
e execução das normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar
demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações
econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Arquivista: Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus
comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta.
Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários.
Preparar clientes para exame e ou radioterapia. Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades
segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos,
zelando pela qualidade das imagens. Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas.
Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e requisitante. Manter equipamentos
e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais
problemas. 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 compatíveis com
as exigências para o exercício da função
Vigilante: Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e
canteiros de obras, percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de
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pessoas estranhas e outras anormalidades, bem como executar a ronda noturna das dependências, verificando se
as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente e constando irregularidades; tomar
as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas,
para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação de veículos,
fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horáio; executar outras
atribuições afins.
Guarda Municipal: Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de
responsabilidade do município, prestar colaboração à Defesa Civil.
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.
Professor da Educação Básica (TODOS): Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da
criança, adolescente, jovens e adultos, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área com
especialização na área 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, Ciências e Tecnologia;Elaborar e cumprir Plano
de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar municipal;
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 dentro do ambiente escolar, 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 pela secretaria municipal de educação; Executar todas as
atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.
Coordenador Pedagógico Especialista em Educação – Coordenar todas as atividades escolares, incluindo os
educandos e o corpo docente. Orientar e conduzir nas formações dos professores. Investir no educativo contínuo
e sistemático para que sejam desenvolvidas capacidades e habilidades múltiplas, como exige a educação atual.
Avaliar conteúdo e a metodologia para formações continuas e revisar para que haja possibilidade de melhoria
do ensino. Construir um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Elaborar planejamento para
potencializar suas ações dentro da perspectiva de elevação do IDEB. Encontrar soluções viáveis e eficientes,
sempre pensando no sucesso do educando.
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Fisioterapeuta: Compreender as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que
regulamentam a profissão, como efetuar atendimento de consultas em níveis educacionais e setoriais; Efetuar
atendimento fisioterápicos diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do
paciente(aluno); Efetuar diagnósticos dentro de sua área de atuação; Observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho; Executar outras atribuições afins.

Assistente Social: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; Planejar,
coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade,
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos
financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Orientar indivíduos, famílias,
grupos, comunidades e instituições: Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos
instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação e
sobre processos, procedimentos e técnicas; Ensinar a otimização do uso de recursos; organizar e
facilitar;Assessorar na elaboração de programas e projetos sociais, Organizar cursos, palestras e reuniões.
Planejar políticas sociais: Elaborar planos, programas e projetos específicos; Delimitar o problema; Definir
público alvo, objetivos, metas e metodologia; Formular propostas;Estabelecer prioridades e critérios de
atendimento; Programar atividades. Pesquisar a realidade social:Realizar estudo socioeconômico;Pesquisar
interesses da população, perfil dos usuários, características da área de atuação, informações in loco, entidades e
instituições;Realizar pesquisas bibliográficas e documentais; Estudar viabilidade de projetos propostos; Coletar,
organizar, compilar, tabular e difundir dados. Executar procedimentos técnicos: Registrar atendimentos;Informar
situações-problema; requisitar acomodações e vagas em equipamentos ociais da instituição; Formular relatórios,
pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; Formular instrumental (formulários, questionários, etc). Monitorar
as ações em desenvolvimento: Acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; Analisar as
técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos acordados com o usuário; Criar
critérios e indicadores para avaliação; Aplicar instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e
programas, projetos e planos propostos; Avaliar satisfação dos usuários. Articular recursos disponíveis:
Identificar equipamentos sociais disponíveis na instituição;Identificar recursos financeiros disponíveis; negociar
com outras entidades e instituições; Formar uma rede de atendimento.
Psicopedagogo: Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de
ensinoaprendizagem e ter uma atuação preventiva. 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. Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando
evitar processos que conduzam às dificuldades da construção do conhecimento.
Supervisor Pedagógico:Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, escolher
formas de ensino e material didático apropriado aos programas de ensino que se pretende atingir; Promover
cursos de aperfeiçoamento para os professores municipais, supervisionar o ensino, verificando sua adequação às
determinações pedagógicas e aos padrões curriculares, supervisionar programas de caráter cívico, cultural,
artístico e esportivo; Orientar os trabalhos de secretaria de escola visando a correta apresentação dos planos de
curso e disciplina, lançamento de notas, preenchimento de diários e históricos escolares e documentação escolar
pertinente á vida escolar do educando, propor programas de formação continuada para docentes, instruir na
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composição do projeto político-pedagógico da unidade de ensino, acompanhar a execução e implementação dos
planos municipais de educação, exercer atividades correlatas.

Interprete de Libras: Redirecionar os questionamentos dos alunos ao professor, pois dessa forma o intérprete
caracteriza o seu papel na intermediação do conhecimento a ser adquirido, mesmo quando este papel é alargado.
Interpretação consecutiva: Examinar previamente o texto original a ser traduzido/interpretado; Transpor o texto
para a Língua Brasileira de Sinais, consultando dicionários e outras fontes de informações sobre as diferenças
regionais; Interpretar os textos de conteúdos curriculares, avaliativos e culturais; Interpretar as produções e
textos, escritas ou sinalizadas das pessoas surdas, Interpretação simultâneaInterpretar diálogos realizados entre
pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português); Interpretar discursos, palestras, aulas expositivas,
comentários, explicações, debates, enunciados de questões avaliativas e outras reuniões análogas;
Interpretardiscussões e negociações entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português). Utilizar
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.
Revisor do texto Braile: Desenvolver estratégias para atender os alunos através de: Oficinas de Orientação e
Mobilidade; Orientar os gestores, docentes e discentes quanto as estratégias e metodologias adaptadas, Oficinas
de DOSVOX; Produção de material didático adaptado (tátil, em áudio, descrição de imagens); Transcrição de
textos acadêmicos para a escrita Braille).Promover acesso igualitário às diferentes formas de literatura
acreditando na inclusão social através do uso de recursos que otimizem o processo ensino aprendizagem;Utilizar
corretamente nas adaptações gráficas, o sistema Braille, por extenso e abreviado, bem como os códigos de
notações de matemática, física, química, demais ciências exatas. Ler textos transcritos em português ou em
língua estrangeira, por extenso ou abreviados. Corrigir erros de transcrição e indicar ao transcritor os erros a ser
corrigidos mediante o uso de estereotipia Braille. Realizar atividades correlatas. Utilizar recursos de informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Transcritor de Braile: Fazer adaptações gráficas para a apresentação de textos no sistema Braille. Utilizar
sinais gráficos específicos do sistema Braille na substituição de notações do sistema comum. Transcrever textos
em língua estrangeira, utilizando o sistema Braille, respeitando convenções internacionais. Utilizar códigos
específicos e transcrever materiais relativos às ciências exatas. Utilizar recursos de informática. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Topografo: Efetuar o reconhecimento básico da área programada para elaborar traçados técnicos. Executar os
trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, referências de nível e outros. Realizar
levantamentos topográficos na área demarcada, registrando os dados obtidos.
Assistente de Licitação: Efetuar levantamento de preços para modalidade de licitação, baseando na
especificação e quantidade do material desejado;Montar mapa comparativo de preços, quando for contratação
direta, sem licitação;Realizar os procedimentos de pagamentos; Montar e paginar processos de licitação e
compras; Conferir faturas e notas Fiscais de compras;Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades,
desenvolvidas pela entidade, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando
garantir a qualidade de suas atividades diárias.
Supervisor de Almoxarifado: Recebimento e entrega de mercadorias e materiais no setor de Almoxarifado;
Controlar o estoque de material de consumo, e outros insumos usados diariamente no atendimento das
Secretárias, Departamentos e Divisões, providenciando reposição do estoque sempre que necessário; Distribuir
Edital de nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de Caxias - MA

18

impressos, material de expediente, de consumo, suprimentos, e outros insumos aos diversas setores da Secretaria
de educação, como parte que integra a Administração Municipal; Controlar, mediante pedidos, as solicitações
feitas pelo órgão competente e divisões, que integram a Administração Municipal, através de fichas de
recebimento assinadas, as distribuições dos materiais feitos, dando baixa no estoque, informar à Chefia
Administrativa imediata sobre a necessidade de compras para a reposição de materiais de expediente, de
consumo, suprimentos, e outros insumos para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Departamentos
e Divisões, que integram a Administração Municipal; 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 atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas
Telefonista: Operar equipamentos de telefonia, estabelecendo ligações internas e externas, recebendo e
transferindo chamadas para o ramal solicitado. Prestar informações, consultar listas telefônicas, pesquisar banco
de dados telefônico, bem como, manter atualizado cadastro dos números de ramais e telefones úteis para o
órgão.Guardar sigilo das ligações, levando ao conhecimento sempre que necessário do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento
do serviço público; Outras atribuições inerentes as atribuições do cargo,
Digitador: Profissional responsável pela digitação de dados e informações coletadas por seus superiores. Operar
em terminal de computador inserindo dados em formulários, tabelas e fichas de atualização cadastral. Digitar e
formatar ofícios, memorandos e textos entregues por seus superiores. Zelar por sua máquina ou terminal de
computador no ambiente de trabalho e executar atividades correlatas à função.
Motorista - Categoria (TODOS): Conduzir veículos de acordo com a categoria, destinados ao transporte de
passageiros e cargas; Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de
funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela conservação do 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, tipos 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.
Assistente de Nutrição: Auxiliar a nutricionista em tarefas de supervisão da preparação de alimentos simples.
Preparar fórmulas lácteas e hidratações para berçário e pediatria, de acordo com a prescrição médica ou
nutricional. Recolher, conferir e higienizar utensílios. Anotar diariamente o número e tipo de refeições
distribuídas, inclusive as fórmulas lácteas. Auxiliar no controle de materiais. Auxiliar na supervisão do refeitório
verificando utensílios e arrumação do ambiente. Controlar as sobras de alimentos. Efetuar controle dos
refeitórios e distribuição durante o período das refeições. Auxiliar na supervisão do refeitório, verificando
utensílios e arrumação do ambiente.Auxiliar no controle de materiais, contando e conferindo utensílios.
Afixar em locais próprios o quadro de cardápio recebido do nutricionista. Zelar pela conservação e limpeza do
local de trabalho. Desenvolver suas atividades em conformidade ao Manual de Boas Práticas. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
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Assistente de Segurança Patrimonial: Exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras,
percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e
outras anormalidades, bem como executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas,
portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente e constando irregularidades; tomar as providências
necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que
pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação de veículos, fazendo os
registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horáio; executar outras atribuições.
Auxiliar de Biblioteca Executar atividades auxiliares especializadas e administrativas relacionadas à rotina de
bibliotecas. Auxiliar, recuperar e disseminar informação em ambientes físicos ou virtuais.Estimular a leitura dos
alunos através de projetos de leitura;Dinamizar o espaço de forma a contemplar a necessidade de cada aluno
conforme série/idade;Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional
Agente de Inclusão Escolar Utilizar metodologias de trabalho que, respeitem a proposta pedagógica da escola,
promova a inclusão, a solidariedade, a troca de experiências, a aprendizagem e contribua para o desenvolvimento
de habilidades e competências dos alunos, respeitando a diversidade;
Auxiliar de Cozinha Profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas
produções de alimentos dos vários setores de cozinha. Um Auxiliar de Cozinha lava, descasca, corta, rala os
alimentos sob a orientação do manipulador de alimentos e nutricionista.
Monitor de Transporte Escolar Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente
escolar, até o desembarque nos pontos próprios;Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente
dentro do veículo de transporte escolar; Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de
segurança;Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da
janela;Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto;Identificar a instituição de ensino dos
respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos
transportes;Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; Verificar os horários
dos transportes, informando aos pais e alunos;Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para
os lares; Ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos;Executar tarefas afins;Tratar os alunos com
humanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos;Ser pontual e
assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento
às necessidades dos alunos;Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
Manipulador de Alimentos Produz, coleta, transporta, recebe, lava, descasca, prepara e distribui o alimento.
Os manipuladores de alimentos são as pessoas que trabalham nas cozinhas, copas e estoques de gêneros
alimentícios.
Segurança Escolar Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, realizando rondas nas dependências da
instituição, atentando para eventuais anormalidades, bem como identificando avarias nas instalações e
solicitando, quando necessário, atendimento policial, do corpo de bombeiros, atendimento médico de emergência
devendo, obrigatoriamente, comunicar as ocorrências à chefia imediata; Controlar o movimento de pessoas nas
dependências do estabelecimento de ensino, cooperando com a organização das atividades desenvolvidas na
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unidade escolar; Encaminhar ou acompanhar o público aos diversos setores da escola, conforme
necessidade;Acompanhar os alunos em atividades extra classe quando solicitado;
Manutenção de Infraestrutura – Limpeza Zelar pelo ambiente escolar, preservando, valorizando e integrando
o ambiente físico escolar; executar atividades de manutenção e limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas,
banheiros, corredores, pátios, quadras e outros espaços utilizados pelos estudantes, profissionais docentes e não
docentes da educação, conforme a necessidade de cada espaço; Lavar, passar e realizar pequenos consertos em
roupas e materiais de uso da escola;Utilizar aspirador ou similares e aplicar produtos para limpeza e conservação
do mobiliário escolar; Abastecer máquinas e equipamentos, efetuando limpeza periódica para garantir a
segurança e funcionamento dos equipamentos existentes na escola;Efetuar serviços de embalagem, arrumação,
remoção de mobiliário, garantindo acomodação necessária aos turnos existentes na escola; Disponibilizar
lixeiras em todos os espaços da escola, preferencialmente, garantindo a coleta seletiva de lixo, orientando os
usuários – alunos ou outras pessoas que estejam na escola para tal; Coletar o lixo diariamente, dando ao mesmo
o destino correto; Executar serviços internos e externos, conforme demanda apresentada pela escola;
Racionalizar o uso de produtos de limpeza, bem como zelar pelos materiais como vassouras, baldes, panos,
espanadores, etc.; Comunicar com antecedência à direção da escola sobre a falta de material de limpeza, para
que a aquisição seja providenciada; Abrir, fechar portas e janelas nos horários estabelecidos para tal, garantindo
o bom andamento do estabelecimento de ensino e o cumprimento do horário de aulas ou outras atividades da
escola; Guardar sob sua responsabilidade as chaves da instituição, quando for o caso, ou deixar as chaves nos
locais previamente estabelecidos;
Secretário Escolar Atuar na gestão de registros e documentos escolares auxiliando toda a gestão
escolar;Operacionaliza processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de turmas e de
registros do histórico escolar dos estudantes.Controlar e organizar os arquivos com registros da vida acadêmica
dos alunos;Fazer processos de registro de conclusão de cursos e colação de grau;Registrar em atas as sessões e
atividades acadêmicas específicas;Prestar atendimento ao público;Colaborar na realização do planejamento e
gestão escolar, Atuar na organização de registros e arquivos escolares;Operacionalizar processos de matricula e
transferência de estudante;Organizar a formação de turmas e registro do histórico escolar dos
estudantes;Controlar e organizar arquivos com registros da vida acadêmica dos estudantes;Registrar em atas as
sessões e atividades especifica, Informar e orientar o corpo docente a respeito da organização e funcionalidade
de diários escolares eletrônicos.
Auxiliar Administrativo Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística; Atender a comunidade escolar, fornecendo e recebendo informações; Tratar de documentos
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas;
Executar serviços nas áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão Oferecer
suporte tecnológico, informar e orientar o corpo docente a respeito da organização e funcionalidade de diários
escolares eletrônicos.
Técnico em Informática Realizar configurações de sistemas informáticos, trocar, instalar
equipamentos;Verificar as causas de falhas na programação de computadores e seus periféricos; Prestar serviço
de manutenção e reparos dos equipamentos.
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