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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

OPERADOR DE MÁQUINAS (RETIFICADO): Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes,
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e
outros; -Executar terraplanagens; nivelamento de ruas e estradas; -Abrir valetas e cortar taludes; -Proceder escavações,
transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos assemelhados; -Auxiliar no conserto das máquinas; -Lavrar e discar terra,
obedecendo as curvas de níveis; -Cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; Executar tarefas afins.
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.
FISCAL DE TRIBUTOS: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação,
fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros documentos
dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário
municipal; instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento
das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; colaborar com as
cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, industriais
e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; manter atualizado
o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias
para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar relatório de vistoria;
executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas
PROFESSOR (TODOS): Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta
curricular do sistema escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes
curriculares estabelecidos por lei; Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de
aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de
acompanhar o seu desenvolvimento; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação
continuada; Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização
de clubes de classe, para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos
mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos
pelo Sistema Federal, Estadual e Municipal de Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas
no Regimento Escolar.
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
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de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de
atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/
Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento supervisionado,
discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores
da administração pública; contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social; identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do
trabalho em práticas corporais; 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.
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;

ENFERMEIRO: Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; prestar cuidados
de enfermagem aos pacientes hospitalizados, aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios, responder pela observância das
prescrições médicas relativas a pacientes; velar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização
do material em salas de operações; auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; prestar socorros de urgência; orientar o
isolamento dos pacientes; supervisionar os serviços de higienização dos pacientes; providenciar no abastecimento de material
de enfermagem; controlar o serviço de alimentação e rouparia; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados;
supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal que lhe for subordinado; acompanhar o desenvolvimento contínuo da
educação do pessoal de enfermagem; elaborar programas de trabalho referentes à enfermagem; participar de programas de
educação sanitária, para enfermeiros, outros grupos profissionais e grupos de comunidade; participar do ensino em escolas
de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; participar dos serviços de saúde pública nos diversos setores;
apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; executar tarefas afins.

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

MÉDICO (TODOS): Clinicar 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
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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.

ODONTÓLOGO: Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos.. Atender, orientar e executar tratamento
odontológico. 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.
. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa
e extensão.. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de treinamento,
quando convocado.. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental. . 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.

FISIOTERAPEUTA: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e ortoptia. Habilitam pacientes e
clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes,
familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos no paciente.
Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas;
administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas. Condições gerais de exercício
Trabalham nas áreas de saúde, de educação e de serviços sociais, em ambientes fechados ou abertos, em horários diurnos e
noturnos. Podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos ou ser expostos a elementos biopatogênicos.

FONOAUDIOLOGO: 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.
MÉDICO VETERINÁRIO: Atendimento aos programas das Secretarias Municipais de Saúde e de Agricultura, no atendimento
às propriedades rurais de P.astos Bons, bem como fiscalização de frigoríficos e afins. Fiscalização e control e de zoonoses.
Outras tarefas correlatas
ASSISTENTE SOCIAL: Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão;
executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em seus
aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e necessidades materias, psíquicas e de outra
ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o
tratamento e prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar
outras atribuições afins.
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Realiza intervenções e tratamento de pacientes e clientes utilizando procedimentos
específicos de terapia ocupacional e ortóptica. Avaliam funções e atividades; analisam condições dos pacientes e clientes;
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Realizam diagnósticos. Atuam na orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolvem,
ainda, programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.
ANALISTA AMBIENTAL: Desenvolver as atividades relacionadas à aplicação da legislação ambiental (Federal, Estadual e
Municipal), por meio da fiscalização e licenciamento ambiental de fontes de poluição, assim como a realização de auditoria
de conformidade legal, através de levantamentos, vistorias e avaliações ambientais, identificação e caracterização de fontes
de poluição, realização de amostragem para avaliação da qualidade do meio e emissões em fontes de poluição, interpretação
de dados ambientais e elaboração de relatórios técnicos; Realizar diagnóstico ambiental de áreas, incluindo levantamento e
classificação da vegetação existente, verificação da ocorrência de fauna nativa e delimitação de espaços especialmente
protegidos; Avaliar o impacto da implantação de obras e atividades no meio ambiente, nos aspectos relacionados à fauna e
flora; Realizar a verificação de conformidade das obras e empreendimentos a serem licenciados com a legislação ambiental
de medidas para recuperação ambiental; Emitir autorização e ou elaborar pareceres técnicos para subsidiar os processos de
licenciamento ambiental; Avaliar projetos de recomposição de mata ciliar, conservação dos ecossistemas e das espécies nele
inseridas, incluindo seu manejo e proteção; Estimular e difundir tecnologias, informação e educação ambientais; Desenvolver
outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato.
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