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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

PROCURADOR JURÍDICO:  

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 Vereadoreselaborar 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 jurídicaexecutar 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; elabora 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. 

 

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, entre outros afim. 

 

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 
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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/E: 

 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.  

 

VIGIA: 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  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. 

 

MERENDEIRA: Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, 

quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de 

trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em perfeitas 

condições de armazenagem e acondicionamento; executar outras tarefas correlatas. 

 

SUPERVISOR PEDAGOGICO: 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 composição do projeto político-pedagógico da unidade de 

ensino, acompanhar a execução e implementação dos planos municipais de educação, exercer atividades correlatas . 

 

PROFESSOR: 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, 
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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.  

 

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. 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA: Receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico e estatístico, 

dispondoos nas prateleiras da farmácia, para manter o controle e facilitar o manuseio dos mesmos; • auxiliar na manutenção 

do estoque da farmácia; • opinar e/ou solicitar compra de medicamentos para manter o nível de estoque adequado; • verificar 

e controlar o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, tirando de circulação os medicamentos vencidos; • executar 

serviços de carregamento e descarregamento de produtos; • atender usuários, verificando e fornecendo os produtos solicitados 

registrando a saída dos mesmos; • proceder à recepção e conferência de medicamentos e análogos, comparando a quantidade 

e especificação expressa na nota de entrega com os produtos recebidos;  auxiliar o farmacêutico na manipulação de produtos 

químicos e outros preparados farmacêuticos, bem como embalar e rotular as embalagens; • lavar, limpar e esterilizar quando 

necessário à vidraria utilizada em manipulação, antes e depois do manuseio, bem como aparelhos e materia is existentes no 

laboratório; • zelar pela limpeza e manutenção das prateleiras, balcões, aparelhos existentes no laboratório de manipulação e  

outras áreas de trabalho, mantendo em boas condições de aparência e uso; • executar outras tarefas correlatas.  

 

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. 

 

EDUCADOR FÍSICO: desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; veicular informação que visam 

à prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação 

de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de 

atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/  

Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento supervisionado, 

discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;  

articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores 
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da administração pública; contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como 

proposta de inclusão social; identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do 

trabalho em práticas corporais; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem 

como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma 

compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; promover ações ligadas á Atividade 

Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; articular parcerias com outros 

setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação  

das áreas disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade 

Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população. 

 

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;  

 

FISCAL SANITÁRIO: Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante:  A fiscalização  

permanente; A lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de multa; A interdição 

do estabelecimento; A apreensão de bens e mercadorias;  O cumprimento de diligências;  Informações e requerimentos que 

visem à expedição de autorização, licença, permissão e concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias 

ao Cadastro Técnico Municipal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal. Executar outras 

atividades correlatas que lhe forem atribuídas  

 

MÉDICO VETERINÁRIO: Atendimento aos programas das Secretarias Municipais de Saúde e de Agricultura, no 

atendimento às propriedades rurais de Mariana, bem como fiscalização de frigoríficos e afins. Fiscalização e control e 

de zoonoses. Outras tarefas correlatas 

 

PORTEIRO: Controlar o ingresso de pessoas, bens, correspondência no edifício, isto é, limita-se a observar e 

monitorar a entrada, não sendo responsável pela segurança do patrimônio. 

 

VACINADOR: Aplicar injeções e vacinas, medir pressão arterial, auxiliar o trabalho do enfermeiro e do médico.  
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ELETRICISTA: Instala e realiza manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-

se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento 

do sistema elétrico. 

 

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.   

 

ENFERMEIRO OBSTETRA: Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em 

gestantes e puérperas, e sua família de acordo com o modelo assistencial da Instituição; Identificar distócias obstétricas e 

tomar as devidas providências até a chegada do médico; Prestar assistência  de enfermagem direta e cuidados de maior 

complexidade em todas as fases do parto; Prestar assistência à parturiente no parto normal, realizando episiotomia e 

episiorrafia; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.  

 

MÉDICOClinicar e medicar pacientes; 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 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 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.   

 

CONTADOR: Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elab orar 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 cont ábeis 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. 

 

GUARDA MUNICIPAL: Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA-MA 
CNPJ: 01.612.325/0001-98 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
Seriedade, compromisso e competência 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Edital de nº 001/2018  – Concurso Público Prefeitura Municipal de Raposa -MA  

responsabilidade do município, prestar colaboração à Defesa Civil. 


