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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

- CARGO 34: ADVOGADO
Executar atividades profissionais superiores no campo do Direito, representando o 
Município  em juízo  ou  fora  dele  e  desenvolvendo  demais  serviços  de  natureza 
jurídica, por delegação da autoridade competente.
• Prestar serviços de natureza jurídica, representando o Município ou o particular, 

neste caso, em processos de defensoria pública justificados pela ação social do 
Executivo.

• Elaborar  peças  processuais  e  encaminhar  ao juízo competente,  observadas  as 
regras de Direito Processual.

• Aprovar  minutas  de  edital  e  contratos  em  processos  licitatórios,  conferindo 
dados e documentos, para verificar a sua conformidade.

• Exarar parecer técnico em processos, amparado em estudos e análises, para dar 
orientação e suporte.

• Contatar contratantes ou quaisquer contendores que litiguem com o Município 
para solucionar questões relativas à sua área de atuação.

• Atender ao público, esclarecendo dúvidas referentes a assuntos jurídicos.
• Examinar  e  estudar  questões  jurídicas,  documentos  ou  processos  relativos  a 

direitos e obrigações de que o Município seja titular ou interessado.
• Fazer  relatórios  mensais  da  movimentação  de  todos  os  processos  sob  sua 

custódia, para prestar informações, quando necessárias e solicitadas.
• Manter-se permanentemente atualizado sobre eventuais alterações da legislação 

federal e estadual, propondo as adequações necessárias no âmbito do Município.
• Promover estudos à legislação municipal, propondo alterações e conformações 

necessárias.
• Elaborar  projetos  de  lei,  regulamentos,  decretos,  portarias,  instruções 

normativas, ordens de serviço e outros atos administrativos afins.
• Sugerir a aquisição de obras literárias jurídicas de interesse do Município.
• Zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade.
• Cumprir demais objetivos afins.
• Atribuições  de  alto  grau  de  complexidade  que  exigem  conhecimento  da 

legislação vigente, observação às regras aplicáveis à Administração Pública em 
processos  judiciais,  habilidade  para  negociação  e  condução  de  processos 
judiciais e administrativos.



- CARGO 35: ARQUITETO
• Desenvolver atividades profissionais de nível superior no campo da arquitetura, 

elaborando, analisando e acompanhando projetos, realizando perícias técnicas e 
emitindo pareceres. 

• Elaborar  projetos  arquitetônicos  e  urbanísticos  com  respectivos  cálculos, 
especificações  e  detalhes,  desenhos  e  orçamentos,  com  suas  respectivas 
instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas.

• Elaborar projetos de viabilidade, fazendo o levantamento dos pré-requisitos de 
cada obra e observando os seus aspectos sociais e econômicos.

• Elaborar projetos paisagísticos e de interiores.
• Rever  projetos  de  edificações  elaborados  por  particulares  habilitados,  para 

garantir o cumprimento da Legislação Municipal específica e para verificar o 
atendimento  às  normas  técnicas  de  arquitetura  e  da  ABNT  -  Associação 
Brasileira de Normas Técnicas.

• Verificar  o  desenvolvimento  e  apresentação  definitiva  dos  trabalhos  de 
desenhistas relacionados com a sua atividade.

• Elaborar desenhos e construir maquetes para ilustrar o aspecto visual que terá a 
obra quando concluída.

• Elaborar projetos de reformas e ampliações, fazendo levantamentos "in loco", 
observando  as  condições  do  terreno  e  os  tipos  de  construção  com  vistas  à 
melhoria da infra-estrutura das edificações e praças públicas.

• Coordenar  o  andamento  das  obras  arquitetônicas  e  paisagísticas,  segundo  as 
disposições dos projetos elaborados, bem como reformas e restaurações de obras 
públicas.

• Realizar  perícias,  emitir  pareceres - laudos técnicos,  liberação de Habite-se e 
Alvarás de Construção, e prestar quaisquer outros tipos de informação de acordo 
com as solicitações.

• Elaborar  projetos  de  loteamento  para  a  população  carente,  baseando-se  em 
levantamentos estatísticos, no espaço físico disponível, no tipo da construção e 
nos recursos financeiros disponíveis.

• O ocupante do cargo executa tarefas variadas e com padrões de especialização. 
Exige iniciativa e discernimento para tomar decisões sobre os projetos, avaliar 
situações repentinas e recomendar as ações adequadas.

- CARGOS 15: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
• Prestar serviços técnicos de natureza administrativa na Secretaria designada pela 

Administração  Municipal,  garantindo  bom  nível  de  organização,  controle  e 
interação com os usuários internos e externos.

• Redigir e digitar memorandos, ofícios, despachos, circulares internas, certidões e 
similares.

• Preencher formulários, impressos e outros documentos afins.
• Conferir  e  arquivar,  com  observação  dos  procedimentos  adequados,  os 

documentos confiados ao órgão de sua lotação, mantendo-os organizados para 
conferência em caso de necessidade.

• Receber, controlar, distribuir e expedir correspondências em geral.
• Reproduzir documentos.
• Efetuar cálculos básicos, de conformidade com a natureza do documento e do 

serviço executado.



• Receber e distribuir correspondências.
• Realizar  serviços  externos  à  unidade,  como  serviços  bancários  e  cartoriais, 

entrega de documentos.
• Fazer e receber ligações telefônicas.
• Efetuar  coleta  e  organização  de  dados  relativos  às  atividades  e  aos  serviços 

executados pela unidade.
• Atender as pessoas de outras unidades ou externas ao quadro de servidores do 

Município, no âmbito da competência da unidade.
• Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os 

estoques de materiais necessários ao seu funcionamento.
• Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia.
• Cumprir demais objetivos afins.
• Tarefas  rotineiras  realizadas sob supervisão,  que requerem responsabilidade e 

atenção  na  tramitação  de  documentos,  habilidade  para  lidar  com cálculos  e 
numerários e conhecimentos na área de digitação.

- CARGO 16: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES
• Executar serviços auxiliares de natureza administrativa e de suporte logístico às 

atividades  pedagógicas  na  unidade  de  ensino  designada  pela  Secretaria 
Municipal de Educação.

• Preencher formulários, impressos e outros documentos afins.
• Conferir  e  arquivar,  com  observação  dos  procedimentos  adequados,  os 

documentos confiados ao órgão de sua lotação, mantendo-os organizados para 
conferência em caso de necessidade.

• Receber, controlar, distribuir e expedir correspondências em geral.
• Reproduzir documentos.
• Efetuar cálculos básicos, de conformidade com a natureza do documento e do 

serviço executado.
• Receber e distribuir correspondências.
• Realizar  serviços  externos  à  unidade,  como  serviços  bancários  e  cartoriais, 

entrega de documentos, etc.
• Fazer e receber ligações telefônicas.
• Efetuar  coleta  e  organização  de  dados  relativos  às  atividades  e  aos  serviços 

executados pela unidade.
• Atender as pessoas de outras unidades ou externas ao quadro de servidores do 

Município, no âmbito da competência da unidade.
• Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os 

estoques de materiais necessários ao seu funcionamento.
• Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia.
• Cumprir demais objetivos afins.
• Tarefas  rotineiras  realizadas sob supervisão,  que requerem responsabilidade e 

atenção  na  tramitação  de  documentos,  habilidade  para  lidar  com cálculos  e 
numerários e conhecimentos na área de digitação.

- CARGO 36: ASSISTENTE SOCIAL
• Prestar serviços nos programas e ações de assistência social desenvolvidos pelo 

Município, objetivando a melhoria do nível de bem-estar social da comunidade.



• Participar do planejamento, execução e avaliação das ações de assistência social.
• Implantar,  em  nível  municipal,  os  princípios  e  políticas  definidas  na  Lei 

Orgânica de Assistência Social.
• Elaborar estudos sobre os problemas sociais do Município, sugerindo programas 

específicos.
• Promover a integração de entidades representativas sociedade civil,  religiosas, 

de assistência social e clubes de serviços, em torno dos programas e projetos 
desenvolvidos pelo Município.

• Prestar atendimento à população para serviços de informação, orientação, coleta 
de dados, etc.

• Realizar  visitas  domiciliares  de  acordo  com  os  objetivos  dos  programas  e 
projetos em andamento ou para a realização de diagnóstico e coleta de dados.

• Acompanhar e orientar os Conselhos Comunitários e Entidades Assistenciais no 
desenvolvimento de suas atividades e na organização de documentação oficiais.

• Prestar atendimento às famílias que têm crianças ou adolescentes em situação de 
risco pessoal e social ou membros que utilizam álcool ou drogas, etc.

• Desenvolver programas específicos de combate às drogas e doenças sexualmente 
transmissíveis.

• Localizar famílias de crianças e adolescentes na rua.
• Elaborar relatório de cada caso atendido e fazer estudo dos mesmos.
• Coordenar programas ligados à saúde da população, fazendo acompanhamento 

individual de cada paciente, através de encaminhamento para tratamento fora do 
município, doação de aparelhos ortopédicos, cadeiras de rodas etc.

• Elaborar estudo sócio-econômico das famílias atendidas pelo Município.
• Emitir pareceres.
• Tarefas  semi-rotineiras  que  requerem  do  ocupante  do  cargo  conhecimento 

específico e habilidade para lidar com problemas sociais e patologias
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGOS 10: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
• Prestar  serviços  técnicos  auxiliares  de  natureza  administrativa  na  Secretaria 

designada pela Administração Municipal. 
• Conferir e arquivar documentos observando os procedimentos adequados. 
• Executar serviços de digitação e/ou datilografia. 
• Efetuar reprodução de documentos.
• Fazer  relatórios,  correspondências,  ofícios,  quadros  informativos  e  demais 

documentos pertinentes ao setor.
• Prestar  atendimento  ao  público,  esclarecendo  dúvidas  e  encaminhando  para 

setores solicitados.
• Receber e fazer ligações telefônicas.
• Receber e distribuir correspondências.
• Executar serviços externos à unidade.
• Preencher formulários em impressos próprios
• Efetuar pagamentos que lhe forem confiados, de acordo com os procedimentos 

usuais.
• Zelar pelo patrimônio e estoques de materiais sob sua responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem habilidade para lidar com documentos e para o 



atendimento ao público em geral.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 17: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
• Auxiliar  o  Técnico  em  Higiene  Dental  e  o  Odontólogo  nos  procedimentos 

curativos, educativos e preventivos, bem como realizando atividades de suporte 
logístico e operacional na área de odontologia.

• Desenvolver  atividades  auxiliares  de  higiene  dental  em consonância  com os 
programas de saúde pública aprovados pelo Município.

• Participar das reuniões de planejamento das atividades do setor odontológico, 
quando convocado pelo superior hierárquico.

• Atuar  no campo preventivo  mediante  ensinamento  de técnicas  de  escovação, 
aplicação de flúor e higienização em geral. 

• Realizar palestrar  em escolas e fazer demonstração de técnicas de escovação, 
noções de higiene bucal, etc.

• Indicar ao superior hierárquico os materiais de consumo a serem adquiridos para 
o desempenho das suas funções. 

• Prestar informações das atividades desenvolvidas mediante gráficos, relatórios e 
documentos afins.

• Avaliar os resultados do trabalho.
• Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os 

estoques de materiais necessários ao seu funcionamento.
• Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia.
• Tarefas rotineiras realizadas sob supervisão, que requerem habilidade para lidar 

com  pessoas  individualmente  e  grupos  de  pessoas,  notadamente  crianças  e 
adolescente.

• Executar demais tarefas afins.

- CARGOS DE 01 A 05: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
• Prestar  serviços  gerais  de  apoio  aos  profissionais  especializados  e  realizar 

atividades  de  limpeza,  zeladoria,  preparação  de  alimentos  e  manutenção  dos 
serviços mortuários, conforme o caso, nas unidades da Prefeitura Municipal ou 
nos espaços públicos.

• Executar serviços de limpeza e manutenção em geral  de prédios, mobiliários, 
utensílios, máquinas, veículos e equipamentos da secretaria.

• Auxiliar  a  realização  de  reparos,  reposições,  montagem,  desmontagem  e 
remoção de utensílios, móveis, equipamentos e máquinas.

• Executar atividades de vigilância patrimonial.
• Zelar  pelo  patrimônio  colocado  sob  sua  responsabilidade  ou  sob  a 

responsabilidade  da secretaria  de  sua  lotação,  bem como pelas  condições  de 
higiene.

• Controlar a entrada e a saída de pessoas e/ou veículos no seu local de prestação 
de serviços.

• Prestar  serviços  de  manutenção  do  espaço  físico  como  troca  de  lâmpadas, 
conserto de carteiras, etc.

• Produzir artefatos em geral, de conformidade com as atribuições da sua unidade, 
a serviço da Administração Pública.



• Produzir mudas de arborização, ornamentação e reflorestamento e desenvolver 
atividades de arborização urbana.

• Prestar  serviços  de  limpeza  geral  e  manutenção  de  logradouros  e  prédios 
públicos.

• Fazer manutenção de rede água.
• Preparar café, lanches e outros alimentos e servi-los.
• Lavar e passar roupas, vasilhas, refeitórios e cozinhas.
• Preparar mudas de árvores e executar o plantio das mesmas.
• Efetuar a poda de árvores, de conformidade com as normas apresentadas pelo 

supervisor do setor.
• Tarefas rotineiras mediante ordens de serviços, que requerem habilidades para 

lidar com serviços gerais e condições físicas.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 06: BOMBEIRO
• Prestar serviços de implantação, manutenção e reforma das redes hidráulicas dos 

prédios públicos municipais.
• Montar,  instalar,  conservar  e  consertar  sistemas  de  tubulação  de  material 

metálico ou não metálico, nos locais determinados pelo supervisor do setor.
• Exercer serviços nos sistemas de tubulação,  para implantar redes de esgoto e 

outros similares.
• Montar,  instalar,  conservar  e  consertar  sistemas  de  tubulações  de  material 

metálico ou não metálico, de alta ou baixa pressão.
• Marcar,  unir  e  vedar  tubos,  utilizando  equipamentos  próprios  para  soldar  ou 

furar, para assim possibilitar a condução de ar, gás, água e outros fluidos.
• Fazer troca de torneiras.
• Consertar vazamentos nas redes hidráulicas em geral.
• Instalar e dar manutenção em sistemas de captação de água.
• Desentupir redes de esgotos.
• Reparar válvulas.
• Executar  serviços  diversos  de  manutenção  da  parte  hidráulica  em  prédios 

públicos municipais.
• Zelar  pela  conservação e  manutenção de ferramentas  e demais  equipamentos 

para a execução dos trabalhos.
• Efetuar controle dos estoques de materiais colocados sob sua responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem capacidade de compreensão e implantação de 

projetos.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 37: CONTADOR 
• Desenvolver  atividades  de  natureza  técnica  e  profissional  no  campo  da 

Contabilidade Pública.
• Realizar  trabalhos  referentes  à  área  contábil  e  financeira  de  interesse  do 

Município,  para  atender  às  normas  legais  e  à  necessidades  de  controle 
orçamentário e registro geral das operações da Administração Municipal.

• Elaborar  todos  os  relatórios  periódicos  previstos  na  legislação  pertinente 



relativos às contas municipais.
• Emitir pareceres e apresentar relatórios sobre assuntos financeiros e contábeis, 

fazendo uma análise da documentação, para auxiliar na tomada de decisão.
• Acompanhar contratos de financiamento e desembolso de pagamento, prestando 

orientações contáveis à sua execução.
• Analisar a situação econômico-financeira dos licitantes, consultando os balanços 

das empresas, para garantir a contratação de uma empresa qualificada.
• Coordenar e acompanhar equipes de auditoria para avaliação de processos de 

compras e obras com ou sem andamento judicial.
• Atualizar-se sobre instruções referentes à área contábil e jurídica de interesse do 

Município,  consultando  jornais  e  outras  fontes  informativas,  para 
fundamentação legal do trabalho.

• Atualizar-se  sobre  índices  econômicos  e  financeiros  para  realizar  cálculos 
contábeis.

• Elaborar anualmente os levantamentos necessários para subsidiar a prestação de 
contas do Município.

• Coordenar a prestação de contas do Município junto ao Tribunal de Contas do 
Estado de MG.

• Organizar a prestação de contas de recursos oriundos de convênio, garantindo 
que seja feito nos termos pactuados.

• Fornecer  informações  contábeis  e  financeiras  aos  órgãos  solicitantes,  para  a 
obtenção de recursos e prestação de contas.

• Analisar planos de contas, cálculos de custos e perícias contábeis.
• Tarefas  padronizadas  que  exigem  conhecimentos  técnicos  específicos, 

conhecimento  de  legislação  aplicável,  habilidade  para  cálculos  complexos, 
coordenação de equipe de trabalho e organização de serviços.

• Cumprir demais objetivos afins.
 

- CARGO 07: ELETRICISTA
• Prestar serviços de implantação, reparos e manutenção preventiva e corretiva da 

rede elétrica e equipamentos, nos prédios, logradouros públicos municipais.
• Implantar redes elétricas em prédios públicos, conforme ordem de serviços do 

supervisor do setor.
• Montar, instalar, conservar e consertar sistemas elétricos em geral.
• Fazer manutenção corretiva e preventiva.
• Efetuar troca de fiações, lâmpadas, luminárias.
• Zelar  pela  conservação e  manutenção de ferramentas  e demais  equipamentos 

para a execução dos trabalhos. 
• Efetuar controle dos estoques de materiais colocados sob sua responsabilidade.
• Fazer manutenção preventiva das redes elétricas dos prédios municipais.
• Zelar pela conservação e manutenção de ferramentas e equipamentos necessários 

para a execução dos serviços.
• Propor e implantar formas seguras e econômicas de manuseio dos equipamentos 

e das redes elétricas.
• Fazer  a  manutenção  em  máquinas,  instalações  e  equipamentos  elétricos, 

ajustando, reparando ou substituindo peças.
• Tarefas rotineiras que requerem capacidade de compreensão e implantação de 

projetos.



• Cumprir demais objetivos afins. 

- CARGO 38: ENFERMEIRO 
• Executar serviços de saúde pública em nível superior considerando seus aspectos 

profiláticos e preventivos, objetivando a melhoria dos níveis de saúde e bem-
estar geral da comunidade.

• Desenvolver atividades de saúde pública em geral no campo da enfermagem. 
• Participar das atividades de planejamento da Secretaria de Saúde ou unidade de 

sua lotação.
• Participar  e/ou  gerenciar  programas  de  saúde  pública  desenvolvidos  pelo 

Município, bem como de campanhas de mesma natureza.
• Obter ou produzir dados sobre o quadro sanitário municipal, com destaque para 

os que se relacionarem aos atendimentos e programas efetuados pelo Município. 
• Remeter  relatórios,  formulários  e  outros  documentos  de  rotina  para  órgãos 

internos da Administração Municipal ou externos a ela.
• Prestar informações quando solicitadas.
• Visitar consultórios médicos, clínicas de fisioterapia e médica, asilos e hospitais, 

para avaliar condições de funcionamento, dentro das exigências do Ministério da 
Saúde e Vigilância Sanitária, para fornecer alvará de funcionamento ou autuar.

• Realizar visitas domiciliares de conformidade com os programas de saúde em 
execução.

• Orientar e treinar os agentes que participam dos diversos programas de saúde do 
Município.

• Realizar  pesquisas  de  interesses  da  saúde  pública  e  dos  programas  em 
andamento ou a serem implantados.

• Efetuar  o  controle  de  pessoal,  prestando  informações  ao  órgão  de  Recursos 
Humanos.

• Ajudar na divulgação e orientar os funcionários que trabalham nas Campanhas 
de vacinação.

• Zelar  pelo  patrimônio  e  controle  os  estoques  de  materiais  sob  sua 
responsabilidade.

• Tarefas  semi-rotineiras,  que  requerem  conhecimentos  técnicos  específicos  e 
habilidade  para  lidar  com  equipes  de  trabalho  e  pacientes  portadores  de 
patologias.

• Cumprir demais objetivos afins. 

- CARGO 39: ENGENHEIRO CIVIL
• Desenvolver atividades profissionais no campo da engenharia civil, executando 

serviços  de  fiscalização  de  obras  realizadas  por  terceiros  para  o  Executivo 
Municipal,  acompanhamento  técnico  da  execução  de  obras  e  serviços  de 
engenharia e elaboração de projetos na sua área de competência.

• Fiscalizar obras executadas por terceiros, testando as diversas fases e verificando 
se estão dentro das normas técnicas exigidas.

• Determinar que se refaçam etapas ou componentes de obras que estejam com 
problema de natureza técnica inaceitável, determinando as devidas correções.

• Orientar  a execução de obras,  fornecendo diretrizes,  para  que a execução do 
serviço atenda às normas técnicas e seja executado corretamente.

• Fazer requisição de materiais, máquinas e equipamentos para a obra, dirigindo o 



pedido ao departamento competente, para providenciar o que for necessário à 
execução da obra.

• Preencher  o  diário  de  obras,  lançando  qualquer  ocorrência  que  aconteça, 
constando prorrogações de prazo, problemas técnicos, etc.

• Expedir alvará de licença para construções, mediante aprovação do projeto de 
acordo com o código de obras do município.

• Expedir habite-se, de acordo com aprovação anterior do projeto de construção 
para fins de registro em cartório.

• Aprovar projeto de acordo com o código de obras do município para fins de 
transferência e regularização no cartório.

• Avaliar  através  de  tabela  para  fins  de  transferência,  certidões  de  avaliações, 
tabelas para fins de registro, orçamentos e fiscalização de obras.

• Projetar  instalações  elétrica  ou  hidráulica,  estrutura  metálica  e  o  que  for  da 
competência  da  engenharia  civil,  analisando  dados,  características  e 
necessidades de cada fase do projeto, avaliando e projetando a estrutura, para 
atender às necessidades da área a ser atendida.

• Tarefas  de  natureza  não  padronizada  que  exigem  conhecimento  técnico 
específico do ocupante e capacidade para resolução de problemas.

- CARGO 40: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
• Executar  atividades  de  saúde  pública  em geral  no  campo  da  análise  clínica, 

laboratorial ou de campo e assistência farmacêutica.
• Realizar  todos  os  exames  de  diagnóstico  (sangue,  urina,  fezes,  secreções, 

líquidos biológicos, raspado dérmico, biópsia, lesão, etc.), dentro da relação de 
exames realizados pelo SUS.

• Realizar exame de sangue de doadores para desprezar bolsas inadequadas para o 
uso e liberar aquelas adequadas ao mesmo.

• Realizar  a  análise  de  outros  materiais  de  acordo  com  as  necessidades  dos 
programas de saúde pública do Município.

• Fazer atendimento ao público.
• Fazer a coleta e a preparação de material a ser examinado.
• Fazer  a  conferência  do  resultado  apresentado  e  enviar  para  ser  impresso  e 

entregue ao paciente.
• Desenvolver e acompanhar atividades de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, 

inclusive de inspeção, quando necessário.
• Responsabilizar-se tecnicamente por unidades de distribuição de medicamentos 

do serviço municipal de saúde.
• Inspecionar  os  estabelecimentos  que  comercializem medicamentos,  alimentos 

preparados ou naturais, hotéis, motéis, laboratórios, clinicas, salões de beleza, 
etc.

• Participar das campanhas e programas de saúde desenvolvidos pelo Município.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem conhecimentos técnicos específicos, habilidade 

e experiência para lidar com instrumentos e diagnósticos com precisão.
• Cumprir demais objetivos afins.

 



- CARGO 18: FISCAL MUNICIPAL
• Prestar  serviços  de  diligências  destinadas  a  verificar  o  cumprimento  de 

obrigações tributárias principal e acessória e a apuração de dados do interesse do 
fisco, e orientação à população fornecendo informações de natureza tributária ou 
fiscal;  realizar  serviços  de  inspeção  sanitária,  proteção  à  saúde  pública, 
promover  a  aplicação  da  legislação  municipal  de  saúde  pública;  e  realizar 
serviços de fiscalização com o objetivo de promover a aplicação do Código de 
Posturas Públicas.

• Fiscalizar  obras,  estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  de  serviços  para 
verificação do cumprimento da legislação tributária,  urbanísticas e de obras e 
posturas.

• Fiscalizar junto aos contribuintes a parte referente aos tributos, lavrando o termo 
de iniciação fiscal e analisando toda a documentação necessária, para apurar o 
recolhimento dos impostos.

• Fiscalizar  as  atividades  individuais  e  coletivas  quanto  a  higiene,  segurança, 
produção de resíduos.

• Fiscalizar  farmácias,  hospitais,  supermercados,  açougues,  granjas,  verdurarias, 
padarias e similares.

• Lavrar  termo  de  infração,  fazendo  constar  do  respectivo  termos  as  causas  e 
fundamentos legais do procedimento, entregando cópia ao infrator.

• Notificar a paralisação de atividades, apreensão de mercadorias ou interdição de 
imóveis, quando houver irregularidades.

• Aplicar multas e outras sanções, fazendo constar do respectivo termo as causas e 
o fundamento legal da decisão.

• Apurar índice de arrecadação do Município, analisando e conferindo os dados 
declarados por pessoas físicas e jurídicas.

• Fazer auto de infração, quando o imposto não for pago ou seu recolhimento for 
feito incorretamente, determinando o valor do imposto a ser pago. 

• Notificar pessoa jurídica em débito para que seja feito o pagamento devido.
• Orientar o contribuinte para a observância às normas e legislação tributária ou 

específica.
• Manter  atualizados  os  cadastros  oficiais  de  contribuintes  dos  impostos 

municipais.
• Promover  a  atualização  dos  cadastros  do  Município  relativos  à  sua  área  de 

atuação.
• Estudar permanentemente a legislação vigente relativa ao seu campo de atuação.
• Controlar qualidade dos bens de consumo.
• Indicar quanto à necessidade de dedetização de residências e órgãos públicos, 

urbanos e rurais, no combate à proliferação de insetos e doenças.
• Fazer fiscalização em estabelecimentos comerciais para avaliar as condições de 

armazenamento, qualidade dos produtos, validade, etc.
• Atender as denúncias de chiqueiros, galinheiros e esgotos a céu aberto, autuando 

proprietários.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade.
• Tarefas  rotineiras  que  requerem o  conhecimento  dos  Códigos  Tributário,  de 

Posturas Públicas e de Obras do Município e habilidade para lidar com o público 
em geral.



• Difundir  os  preceitos  estabelecidos  pela  legislação  vigente  e  cumprir  demais 
objetivos afins.

- CARGO 41: FISIOTERAPEUTA
• Executar  serviços  gerais  de  fisioterapia,  com  atuação  preventiva  e  curativa, 

objetivando  a  melhoraria  dos  níveis  de  saúde  física  e  bem-estar  social  da 
comunidade;

• Participar das atividades de planejamento global da Secretaria de sua lotação.
• Executar, em nível de sua competência, as tarefas propostas pelo planejamento 

global.
• Prevenir e tratar deformidades e incapacidades físicas de pessoas portadoras de 

patologias inscritas como de ordem pública pela Vigilância Sanitária e Saúde 
Pública.

• Orientar pacientes sobre suas atividades de vida diária, para melhoria do nível de 
vida.

• Emitir  orientações  gerais  quanto às  patologias  existentes  (forma de contágio, 
seqüelas, entre outros).

• Participar de programas, projetos e campanhas de saúde pública no âmbito de 
sua competência.

• Fazer treinamento da equipe de trabalho.
• Preencher documentos gerais de controle dos atendimentos efetuados.
• Fazer  visitas  domiciliares  de  conformidade  com os  programas  de  saúde  em 

execução.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem do ocupante do cargo, além de conhecimentos 

específicos,  habilidade  e  discernimento  para  avaliação  de  pacientes,  para  se 
designar conduta de tratamento e orientação dos mesmos.

• Cumprir demais objetivos afins. 

- CARGO 42: FONOAUDIÓLOGO
• Desenvolver  atividades  gerais  de  fonoaudiologia  na  unidade  de  serviço 

designada pela Administração Municipal.
• Participar do planejamento global de programas, projetos e campanhas de saúde 

pública desenvolvidos no Município, dentro da sua área de competência.
• Planejar  e  viabilizar  as  políticas  de  atenção  à  criança  e  adolescente  com 

deficiências auditivas e de fala.
• Prestar atendimento clínico.
• Realizar estudo de avaliação das demandas.
• Fazer intervenções em que haja necessidade da presença do fonoaudiólogo em 

escolas e grupos sociais.
• Aplicar e ou orientar a aplicação de testes, valendo-se das técnicas específicas.
• Participar de trabalhos juntamente com os médicos, assistentes sociais e outros 

profissionais, para tratar de casos relativos à adaptação ao trabalho. 
• Realizar entrevistas complementares.
• Prestar serviços à população, através de atendimento individual ou em grupo.
• Organizar palestras, reuniões educativas, campanhas e outras ações pertinentes 



ao campo de atuação.
• Tarefas  que requerem conhecimentos  específicos  e  bom relacionamento  com 

pacientes  assistidos  e  discernimento  para  lidar  com  situações  patologias 
variadas.

• Cumprir demais objetivos afins. 

- CARGO 64: MÉDICO VETERINÁRIO
• Exercer  atividades  profissionais  de  nível  superior  no  campo  da  Medicina 

Veterinária, buscando elevar o nível de saúde pública e individual da população 
do Município.

• Dar assistência  clínica  veterinária,  especialmente  aos  animais  envolvidos  nos 
projetos,  realizando  consultas  individuais  ou coletivas,  para  assegurar  o  bom 
estado clínico dos animais.

• Inspecionar  produtos  de  origem  animal  (leite,  carne,  ovos  e  derivados) 
comercializados em feiras livres, para garantir a qualidade dos produtos.

• Inspecionar  a  produção  de  leite  nas  fazendas  envolvidas  nos  projetos, 
observando manejo da ordenha e do processo de beneficiamento, bem como o 
estado sanitário do rebanho, para assegurar a qualidade do produto final. 

• Acompanhar a distribuição do leite para a população, supervisionando o trabalho 
nos postos de entrega (postos de saúde), para o bom desempenho do programa.

• Ministrar  cursos  práticos  ligados  à  Agropecuária,  dando  palestras  e  fazendo 
demonstrações nas comunidades rurais, para promover a formação prática dos 
trabalhadores e pequenos produtores rurais.

• Prestar  assistência  técnica  aos  produtores  rurais,  fazendo  visitas  e  dando 
orientações, para melhorar tecnicamente a produção e, conseqüentemente, obter 
aumento de renda.

• Elaborar, coordenar e executar projetos específicos da área de abastecimento e 
agropecuária,  através de levantamento de demandas e seguindo orientação da 
Secretaria a qual está subordinado, para geração de renda, empregos e melhoria 
da alimentação.

• Supervisionar a distribuição de alimentos doados e apreendidos, classificando os 
produtos  em  aptos  e  não  aptos  para  consumo,  para  promover  uma 
suplementação alimentar de qualidade para a população carente.

• Acompanhar os projetos trabalhados, visitando as famílias beneficiadas em seus 
domicílios  e  fazendo  reuniões  comunitárias,  para  melhor  desempenho  do 
projeto.

• Tarefas rotineiras que exigem do ocupante do cargo conhecimentos técnicos e 
capacidade de lidar com o público em geral.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGOS DE 43 A 63: MÉDICO
• Prestar  serviços  de  atendimento  médico  ambulatorial  na  unidade  de  saúde 

designada pela Administração Municipal.
• Participar das atividades de planejamento global da Secretaria Municipal e da 

unidade de atendimento de sua lotação.
• Executar, no âmbito de suas atividades e competências, os programas, projetos e 

ações de saúde planejadas pelo órgão gestor.



• Participar  de  campanhas  de  saúde  pública  executadas  pelo  órgão  gestor  do 
Município.

• Atender, genericamente, as consultas programadas ou de urgência, mediante o 
preenchimento dos formulários de controle adequados.

• Realizar procedimentos cirúrgicos.
• Indicar a realização exames, quando a situação paciente o demandar.
• Zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade.
• Orientar os pacientes quanto a procedimentos corretos.
• Desenvolver atividades de saúde no campo preventivo.
• Orientar a equipe de trabalho.
• Avaliar programas, projetos e ações em execução, propondo alterações e ajustes 

necessários ou a implantação de novos programas.
• Tarefas que requerem conhecimentos e habilitação específicos, habilidade para 

atender pessoas com saúde debilitada e oferecer diagnóstico preciso.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 19: MONITOR DE CRECHE
• Desenvolver,  junto  a  crianças  usuárias  das  unidades  de  ensino  infantil, 

atividades de apoio pedagógico.
• Auxiliar  e  demais  profissionais  do  Magistério  nas  atividades  das  creches 

municipais ou conveniadas.
• Participar do planejamento das atividades da creche.
• Ajudar na preparação dos recursos didáticos utilizando o material selecionado.
• Auxiliar na confecção de cartazes, murais e jogos adequados ao nível da turma, 

pesquisando em livros, jornais e revistas, para que haja melhor assimilação do 
conteúdo pelos alunos.

• Desenvolver  atividades  como  brincadeiras,  jogos  e  dramatizações,  para 
desenvolver  nos  alunos  espírito  esportivo,  espírito  crítico  e  capacidade  de 
relacionamento interpessoal.

• Participar  de atividades  festivas,  auxiliando na preparação e coordenação dos 
eventos.

• Participar  de  cursos  de  aperfeiçoamento  e  reciclagem  para  aprimoramento 
profissional.

• Colaborar na formação técnica, humana e cidadã das crianças.
• Buscar  soluções  para  os  problemas  disciplinares,  buscando  ajuda  de 

especialistas, quando necessário.
• Participar de reuniões com os pais objetivando informa-los do desenvolvimento 

dos seus filhos, assim como da proposta pedagógica da escola.
• Participar das reuniões pedagógicas e administrativas, inclusive do planejamento 

semanal.
• Tarefas  complexas  que requerem conhecimentos  didáticos  e  metodológicos  e 

habilidades para lidar com pessoas. O ocupante do cargo tem grande autonomia, 
cujos parâmetros são ditados pelo Plano Anual de Curso.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 11: MOTORISTA
• Conduzir automóveis, caminhões, ônibus e ambulâncias, transportando pessoas 



e materiais.
• Dirigir  automóveis  e  utilitários,  efetuando  transporte  de  pessoas  e  materiais, 

observando  as  leis  de  trânsito,  normas  de  segurança  e  determinações  dos 
supervisores.

• Zelar pelo funcionamento, abastecimento, limpeza e conservação dos veículos, 
providenciando serviços de manutenção especializada, quando necessário.

• Efetuar reparos mecânicos e elétricos simples.
• Encaminhar o veículo para a oficina municipal quando necessário, comunicando 

o fato ao supervisor da área.
• Aperfeiçoar-se permanentemente, exercitando uma direção preventiva.
• Efetuar  os  controles  exigidos,  mediante  o  preenchimento  de  documentos  e 

formulários fornecidos pelo setor competente.
• Observar horários e itinerários a serem seguidos.
• Realizar viagens para fora do Município, quando solicitado.
• Zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade
• Tarefas rotineiras que requerem habilitação profissional para dirigir veículos e 

conhecimentos básicos em mecânica e parte elétrica.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 65: NUTRICIONISTA
• Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e supervisão dos serviços 

ou programas de nutrição e alimentação e campanhas educativas, para melhorar 
e criar hábitos e regimes alimentares mais adequados.

• Participar do planejamento global de programas, projetos e campanhas de saúde 
pública desenvolvidos no Município, dentro da sua área de competência.

• Planejar e viabilizar as políticas de melhoria e segurança alimentar.
• Orientar os setores quanto ao melhor aproveitamento e preparação dos alimentos 

para distribuição. 
• Elaborar cardápios visando ao balanceamento da alimentação.
• Orientar cantineiras e cozinheiras.
• Preparar cursos e treinamentos.
• Acompanhar diariamente a preparação e distribuição dos alimentos quanto aos 

diversos  aspectos  envolvidos  como  aquisição,  acondicionamento,  cozimento, 
etc.

• Organizar cardápios observando as dietas prescritas pelo médico do paciente.
• Orientar  a  organizar  de  hortas  nos  espaços  públicos  disponíveis,  sobretudo 

escolas.
• Acompanhar as escolas da rede municipal de ensino e o hospital municipal nas 

atividades voltadas para a alimentação.
• Zelar pelo patrimônio colocado sob sua responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem conhecimentos específicos e boa capacidade de 

relacionamento e comunicação com a equipe acompanhada e orientada.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO DE 66 A 69: ODONTÓLOGO
• Realizar  procedimentos  curativos,  educativos  e  preventivos  na  área 

odontológica, objetivando melhorar a qualidade de saúde bucal da população do 



Município.
• Prestar  serviços  e  orientar  pacientes  sobre  higiene  bucal,  cuidados  básicos  e 

acompanhamentos preventivos.
• Prestar atendimentos após exames clínicos realizados nos pacientes.
• Atender à comunidade e aos alunos de escolas municipais.
• Realizar atendimento de urgências.
• Participar de programas, projetos e campanhas de saúde pública dentro da sua 

área de atuação profissional.
• Zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade.
• Tarefas  rotineiras,  sob  supervisão,  que  requerem  conhecimentos  técnicos 

específicos.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 12: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
• Executar serviços gerais de operação de máquinas leves nos locais determinados 

pela Administração Municipal.
• Operar máquinas motomecanizados de porte leve.
• cuidar da manutenção e bom funcionamento das máquinas e equipamentos.
• Registrar dados necessários ao controle de serviços efetuados.
• Fazer serviços de terraplanagem em geral.
• Executar serviços de abertura e manutenção das vias públicas e estradas vicinais 

do Município.
• Fazer cascalhamento em estradas.
• Realizar serviços de aragem, gradagem e outros serviços agrícolas.
• Realizar serviços de remoção de terra.
• Zelar pelo equipamento colocado sob sua responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem habilitação profissional para dirigir os veículos 

especificados e conhecimentos básicos de mecânica e parte elétrica.
• Cumprir demais objetivos afins. 

 

- CARGO 13: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
• Executar  serviços  gerais  de  operação  de  máquinas  pesadas  nos  locais 

determinados pela Administração Municipal.
• Operar máquinas motomecanizados de porte pesado.
• Cuidar da manutenção e bom funcionamento das máquinas e equipamentos.
• Registrar dados necessários ao controle de serviços efetuados.
• Fazer serviços de terraplanagem em geral.
• Executar serviços de abertura e manutenção das vias públicas e estradas vicinais 

do Município.
• Fazer cascalhamento em estradas.
• Realizar serviços de aragem, gradagem e outros serviços agrícolas.
• Realizar serviços de remoção de terra.
• Zelar pelo equipamento colocado sob sua responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem habilitação profissional para dirigir os veículos 

especificados e conhecimentos básicos de mecânica e parte elétrica.
• Cumprir demais objetivos afins. 



- CARGO 72: PEDAGOGO
• Desenvolver as atividades pedagógicas em geral visando melhorar a qualidade 

do ensino oferecido pelo Município e a integração da escola com a comunidade.
• Planejar e participar de reuniões pedagógicas, verificando rendimento escolar do 

aluno,  detectando  as  possíveis  dificuldades  no  processo  de  aprendizagem, 
propondo alternativas e soluções para tais dificuldades, visando a melhoria da 
qualidade do ensino.

• Participar  de  reuniões  de  Conselho  de Classe,  juntamente  com o supervisor, 
apresentando informações sobre o desempenho escolar, para que todos tomem 
conhecimento do rendimento  do aluno e busquem identificar  os problemas e 
possíveis soluções para cada caso. 

• Participar do planejamento e realização dos eventos extra-classe, auxiliando no 
cumprimento das tarefas que se fizerem necessárias.

• Verificar  e  acompanhar,  constantemente,  o  rendimento  do aluno e  da classe, 
através  de  solicitação  de  informações  a  professores  e  supervisores,  fazendo 
levantamentos gráficos individuais e da turma e consultando fichas individuais, 
para  obter  maior  conhecimento  e  detectar  possíveis  causas  de  baixo 
aproveitamento.

• Promover palestras para alunos e professores sobre assuntos diversos, atendendo 
a pedidos e necessidades surgidas e convidando especialistas de cada área.

• Cientificar o diretor sobre o andamento das atividades e problemas encontrados, 
passando informações referentes à vida escolar dos alunos, para buscar apoio na 
tomada de decisões.

• Informar  à  direção  a  necessidade  da  criação  de  atividades  extra-classe  e 
extracurriculares.

• Acompanhar, orientar e avaliar o trabalho de estagiários na área de orientação 
educacional, coordenando as atividades, para atingir os objetivos do estágio.

• Auxiliar na organização das turmas para o ano seguinte, avaliando juntamente 
com o supervisor e o professor as condições específicas de cada aluno, para o 
enquadramento adequado.

• Tarefas  que requerem conhecimento  específico  e  bom relacionamento  com a 
comunidade escolar.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 14: PEDREIRO
• Executar serviços gerais na área de construção civil nos locais determinados pela 

Administração Municipal.
• Executar  trabalhos  de  alvenaria  na  área  de  construção,  utilizando  tijolos, 

ladrilhos, pedras e materiais análogos.
• Revestir paredes, tetos e pisos com os diversos tipos de argamassa.
• Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas, calçamentos, 

meio-fios e estruturas semelhantes.
• Construir paredes, muros e  alicerces e implantar telhados.
• Executar serviços de manutenção e reformas de prédios, calçadas e outros.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade. 
• Tarefas rotineiras que requerem conhecimentos específicos da área de trabalho e 



condições físicas para a execução dos serviços.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 08: PINTOR
• Preparar e pintar superfícies externas e internas de prédios e obras públicas.
• Executar  trabalhos  de  pintura  em  geral,  obedecidos  os  padrões,  cores, 

tonalidades e outras especificações constantes do projeto.
• Observar  todas  as  etapas  do  serviço,  como  o  revestimento  primário,  pintura 

propriamente dita e acabamento.
• Preparar as tintas e outros produtos.
• Indicar os materiais a serem adquiridos.
• Atuar em consonância com os demais profissionais da arquitetura, engenharia e 

pedreiro para melhor desempenho das atividades.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade. 
• Tarefas rotineiras que requerem conhecimentos específicos da área de trabalho e 

condições físicas para a execução dos serviços.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 20: PROFESSOR I
• Ministrar  aulas  para  alunos  de  escolas  municipais  de  educação  infantil  e  no 

primeiro  seguimento  do  fundamental,  de  modo  a  mediar  e  transmitir 
conhecimento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, conscientes 
e participativos.

• Elaborar  o  Projeto  Didático-Pedagógico  de  Ensino,  relacionando  conteúdo  e 
atividades, carga horária e bibliografia, baseado no programa oficial de ensino 
relativo à disciplina.

• Planejar  aulas  e  demais  atividades,  selecionando  conteúdos,  recursos  e 
procedimentos  didáticos  adequados  aos  objetivos  do  curso  e  à  realidade  dos 
alunos.

• Preparar os recursos didáticos utilizando o material selecionado.
• Confeccionar cartazes, murais e jogos adequados ao nível da turma, pesquisando 

em livros, jornais e revistas, para que haja melhor assimilação do conteúdo pelos 
alunos.

• Ministrar aulas, aplicando o projeto didático-pedagógico pré-definido.
• Elaborar, aplicar e corrigir avaliações, selecionando instrumentos adequados ao 

conteúdo programático, estabelecendo critérios e distribuição de créditos. 
• Desenvolver  atividades  como  brincadeiras,  jogos  e  dramatizações,  para 

desenvolver  nos  alunos  espírito  esportivo,  espírito  crítico  e  capacidade  de 
relacionamento interpessoal.

• Executar a escrituração do diário de classe, registrando a freqüência, o conteúdo 
desenvolvido em cada aula, a carga horária e notas dos alunos, para o controle 
da secretaria e elaboração das tabelas.

• Participar  de atividades  festivas,  auxiliando na preparação e coordenação dos 
eventos.

• Participar  de  cursos  de  aperfeiçoamento  e  reciclagem  para  aprimoramento 
profissional.



• Colaborar na formação técnica, humana e cidadã dos alunos.
• Buscar  soluções  para  os  problemas  disciplinares,  buscando  ajuda  de 

especialistas, quando necessário.
• Coordenar reuniões com os pais objetivando informa-los do desenvolvimento 

dos seus filhos, assim como da proposta pedagógica da escola.
• Participar das reuniões pedagógicas e administrativas, inclusive do planejamento 

semanal.
• Tarefas  complexas  que requerem conhecimentos  didáticos  e  metodológicos  e 

habilidades para lidar com pessoas. O ocupante do cargo tem autonomia, cujos 
parâmetros são ditados pelo Plano Anual de Curso.

• Executar outras atividades compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.

- CARGO DE 73 A 81: PROFESSOR II
• Prestar trabalho qualificado de magistério no estabelecimento de ensino de sua 

lotação, desenvolvimento atividades de formação técnica e humana no segundo 
seguimento do ensino fundamental.

• Elaborar  o  Projeto  Didático-Pedagógico  de  Ensino,  relacionando  conteúdo  e 
atividades, carga horária e bibliografia, baseado no programa oficial de ensino 
relativo à disciplina.

• Planejar  aulas  e  demais  atividades,  selecionando  conteúdos,  recursos  e 
procedimentos  didáticos  adequados  aos  objetivos  do  curso  e  à  realidade  dos 
alunos.

• Preparar os recursos didáticos utilizando o material selecionado.
• Confeccionar cartazes, murais e jogos adequados ao nível da turma, pesquisando 

em livros, jornais e revistas, para que haja melhor assimilação do conteúdo pelos 
alunos.

• Ministrar aulas, aplicando o projeto didático-pedagógico pré-definido.
• Elaborar, aplicar e corrigir avaliações, selecionando instrumentos adequados ao 

conteúdo programático, estabelecendo critérios e distribuição de créditos. 
• Desenvolver  atividades  como  brincadeiras,  jogos  e  dramatizações,  para 

desenvolver  nos  alunos  espírito  esportivo,  espírito  crítico  e  capacidade  de 
relacionamento interpessoal.

• Executar a escrituração do diário de classe, registrando a freqüência, o conteúdo 
desenvolvido em cada aula, a carga horária e notas dos alunos, para o controle 
da secretaria e elaboração das tabelas.

• Participar  de atividades  festivas,  auxiliando na preparação e coordenação dos 
eventos.

• Participar  de  cursos  de  aperfeiçoamento  e  reciclagem  para  aprimoramento 
profissional.

• Colaborar na formação técnica, humana e cidadã dos alunos.
• Buscar  soluções  para  os  problemas  disciplinares,  buscando  ajuda  de 

especialistas, quando necessário.
• Coordenar reuniões com os pais objetivando informa-los do desenvolvimento 

dos seus filhos, assim como da proposta pedagógica da escola.
• Participar das reuniões pedagógicas e administrativas, inclusive do planejamento 

semanal.
• Tarefas  complexas  que requerem conhecimentos  didáticos  e  metodológicos  e 



habilidades para lidar com pessoas. O ocupante do cargo tem grande autonomia, 
cujos parâmetros são ditados pelo Plano Anual de Curso.

• Executar outras atividades compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.

- CARGO 70: PSICÓLOGO
• Atender  à  população  do  Município  no  campo  da  Psicologia,  através  de 

programas de saúde, dentro das abordagens de Psicologia Clínica e Comunitária.
• Participar do planejamento global de programas, projetos e campanhas de saúde 

pública desenvolvidos no Município, dentro da sua área de competência.
• Planejar e viabilizar as políticas de atenção à criança e adolescente em situação 

de risco, fazendo um estudo de avaliação das demandas (via pedidos, visitas às 
regiões, jornais e denúncias de moradores), para garantir os direitos da criança e 
do adolescente.

• Fazer intervenções em que haja necessidade da presença do psicólogo junto às 
famílias  e  comunidade,  utilizando  os  conhecimentos  adquiridos  para  a 
reorganização familiar.

• Estruturar baterias de testes psicológicos para processos seletivos, baseando-se 
no catálogo de cargos da organização.

• Aplicar e ou orientar a aplicação de testes psicológicos, valendo-se das técnicas 
específicas, para analisar os resultados dos candidatos aos cargos propostos.

• Elaborar laudos psicológicos e pareceres técnicos, baseando-se no processo de 
coleta de dados para cada caso proposto. 

• Participar de trabalhos juntamente com os médicos, assistentes sociais e outros 
profissionais, para tratar de casos relativos à adaptação ao trabalho.

• Realizar entrevistas complementares.
• Prestar serviços à população, através de atendimento clínico individual, reuniões 

educativas, grupoterapias.
• Atender aos pacientes dos programas de aleitamento materno, gestantes, saúde 

mental  e DST/Aids (doenças sexualmente transmissíveis),  para a melhoria  da 
qualidade de vida.

• Tarefas  que requerem conhecimentos  específicos  e  bom relacionamento  com 
pacientes  assistidos  e  discernimento  para  lidar  com  situações  patologias 
variadas.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 09: SERVENTE ESCOLAR
• Executar serviços gerais de limpeza, manutenção e produção de merenda escolar 

no estabelecimento de ensino designado pela Administração Municipal.
• Manutenção da limpeza e das condições de salubridade da escola.
• Limpeza de jardins, passeios, salas de aula, pátios e instalações sanitárias, com a 

utilização dos produtos e técnicas apropriados.
• Prestar atendimento às crianças.
• Lavar utensílios e equipamentos em geral.
• Preparar café e lanches em geral e servi-los.
• Preparar a merenda escolar de acordo com o cardápio aprovado. 
• Atender as solicitações do diretor e outros servidores da unidade.



• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 
responsabilidade.

• Tarefas rotineiras sob supervisão que requerem habilidade para executar serviços 
de limpeza em geral e conhecimentos culinários.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 21: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
• Executar atividades orientadas pelo Bioquímico relacionadas às análises clínicas 

e laboratoriais ou de campo.
• Realizar  todos  os  exames  de  diagnóstico  (sangue,  urina,  fezes,  secreções, 

líquidos biológicos, raspado dérmico, biópsia, lesão, etc.), dentro da relação de 
exames realizados pelo SUS.

• Realizar exame de sangue de doadores para desprezar bolsas inadequadas para o 
uso e liberar aquelas adequadas ao mesmo.

• Realizar  a  análise  de  outros  materiais  de  acordo  com  as  necessidades  dos 
programas de saúde pública do Município.

• Fazer atendimento ao público.
• Fazer a coleta e a preparação de material a ser examinado.
• Fazer  a  conferência  do  resultado  apresentado  e  enviar  para  ser  impresso  e 

entregue ao paciente. 
• Desenvolver e acompanhar atividades de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, 

inclusive de inspeção, quando necessário.
• Responsabilizar-se tecnicamente por unidades de distribuição de medicamentos 

do serviço municipal de saúde.
• Inspecionar  os  estabelecimentos  que  comercializem medicamentos,  alimentos 

preparados ou naturais, hotéis, motéis, laboratórios, clinicas, salões de beleza, 
etc.

• Participar das campanhas e programas de saúde desenvolvidos pelo Município.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controlar  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade.
• Tarefas rotineiras que requerem conhecimentos técnicos específicos, habilidade 

e experiência para lidar com instrumentos e diagnósticos com precisão.
• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 22: TÉCNICO EM AGRICULTURA
• Executar atividades de nível técnico na área da agricultura.
• Auxiliar na instalação de experimentos nas áreas de tecnologia de aplicação de 

defensivos agrícolas, de produção de sementes, de pomares, de horticulturas, de 
melhoramento genético de plantas e de plantios com equipamentos agrícolas, de 
nutrição e produção animal,  forragicultura,  pastagens e outras definidas pelos 
profissionais da área, acompanhando e registrando o seu desenvolvimento.

• Coletar  e  analisar  os  produtos  dos  experimentos,  identificando  o 
desenvolvimento e qualidade dos mesmos, em todas as fases, utilizando-se de 
equipamentos específicos, para possibilitar o controle de possíveis problemas na 
cultura.

• Fazer coleta e análise de amostras de terras, sementes e frutos, ou produtos de 
origem animal e outros, realizando testes de laboratórios e outros, para subsidiar 



os experimentos.
• Efetuar determinações e análises dos produtos, realizando moagem, digestão e 

destilação dos mesmos em laboratórios.
• Auxiliar  docentes  no  treinamento  de  alunos  e  estagiários  para  operação  de 

instrumentos e execução de técnicas de campo.
• Auxiliar  e  participar  em experimentos  definidos  pelos  profissionais  da  área, 

realizando testes, análises e outros trabalhos de laboratório, efetuando cultivo e o 
acompanhamento  de  pragas  e  inimigos  naturais,  para  manter  controle  e 
identificação  de  microorganismos  nocivos  as  culturas  e  dos  meios  mais 
adequados de combate a estas pragas. 

• Acompanhar o trabalho das maquinas no campo tais como: grade, pulverizador, 
recadeira, arado, bem como o trabalho manual de carpir, adubar, plantar, podar, 
enxertar, colher, etc.

• Executar  tratamento  de  descarte  de  resíduos  de  materiais  de  seu  local  de 
trabalho.

• Implantar sistemas de irrigação e drenagens.
• Acompanhar  as  pesagens  de  ingredientes  e  preparo  do  solo  objetivando  a 

obtenção de produtos com qualidade adequada.
• Prestar  assistência  aos  agricultores,  alunos,  estagiários  e  outros  trabalhadores 

agrícolas, orientando quanto às técnicas de preparação do solo, plantio, colheita 
e  beneficiamento  das  espécies  e  manuseio  de  maquinas  e  equipamentos 
agrícolas,  procurando  solucionar  os  problemas,  sob  a  orientação  dos 
profissionais da área.

• Tarefas  semi-rotineiras  que  exigem  do  ocupante  do  cargo  conhecimentos 
específicos.

• Executar outras atividades compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.

- CARGO 23: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
• Executar  atividades  orientadas  pelo  Engenheiro  Civil  quanto  às  atividades  e 

serviços envolvendo obras, reformas, ampliações e manutenções.
• Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais e 

solo.
• Interpretar projetos e especificações técnicas.
• Executar esboços e desenhos técnicos, sob supervisão.
• Elaborar planilha de quantidade e de custos para orçamento de obra ou reforma.
• Analisar e adequar custos.
• Fazer composição de custos diretos e indiretos.
• Organizar arquivo técnico.
• Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços.
• Identificar problemas e sugerir soluções alternativas.
• Inspecionar e tomar providências quanto à conservação, necessidade de reparo, 

guarda dos equipamentos e materiais disponíveis na obra.
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Auxiliar  nas atividades de planejamento,  execução, fiscalização e medição da 

obra.
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática específicos.



• Tarefas  semi-rotineiras  que  exigem  do  ocupante  do  cargo  conhecimentos 
específicos.

• Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  as  exigências  para  o  exercício  da 
função. 

-  CARGO  33:  TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM  DE  INSTRUMENTAÇÃO 
CIRÚRGICA

• Executar atividades de nível técnico na área de saúde, especialmente no campo 
da instrumentação cirúrgica.

• Desenvolver procedimentos de saúde pública em geral, mediante orientação do 
profissional médico e do enfermeiro.

• Participar das atividades de planejamento da Secretaria de Saúde ou unidade de 
sua lotação.

• Desenvolver, sob supervisão, programas de saúde pública no Município,  bem 
como de campanhas de mesma natureza.

• Obter ou produzir dados sobre o quadro sanitário municipal, com destaque para 
os que se relacionarem aos atendimentos e programas efetuados pelo Município.

• Remeter  relatórios,  formulários  e  outros  documentos  de  rotina  para  órgãos 
internos da Administração Municipal ou externos a ela.

• Prestar informações quando solicitadas.
• Realizar visitas domiciliares de conformidade com os programas de saúde em 

execução.
• Orientar e treinar os agentes que participam dos diversos programas de saúde do 

Município.
• Realizar  pesquisas  de  interesses  da  saúde  pública  e  dos  programas  em 

andamento ou a serem implantados.
• Efetuar  o  controle  de  pessoal,  prestando  informações  ao  órgão  de  Recursos 

Humanos.
• Ajudar na divulgação e orientar os funcionários que trabalham nas Campanhas 

de vacinação.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controle  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade.
• Tarefas  semi-rotineiras,  que  requerem  conhecimentos  técnicos  específicos  e 

habilidade  para  lidar  com  equipes  de  trabalho  e  pacientes  portadores  de 
patologias.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 32: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
• Executar  atividades  de  nível  técnico  na  área  de  saúde,  desenvolvendo 

procedimentos de rotina e orientação e participando de campanhas públicas.
• Desenvolver procedimentos de saúde pública em geral, mediante orientação do 

profissional médico e do enfermeiro.
• Participar das atividades de planejamento da Secretaria de Saúde ou unidade de 

sua lotação.
• Desenvolver, sob supervisão, programas de saúde pública no Município,  bem 

como de campanhas de mesma natureza.
• Obter ou produzir dados sobre o quadro sanitário municipal, com destaque para 



os que se relacionarem aos atendimentos e programas efetuados pelo Município.
• Remeter  relatórios,  formulários  e  outros  documentos  de  rotina  para  órgãos 

internos da Administração Municipal ou externos a ela.
• Prestar informações quando solicitadas.
• Realizar visitas domiciliares de conformidade com os programas de saúde em 

execução.
• Orientar e treinar os agentes que participam dos diversos programas de saúde do 

Município.
• Realizar  pesquisas  de  interesses  da  saúde  pública  e  dos  programas  em 

andamento ou a serem implantados.
• Efetuar  o  controle  de  pessoal,  prestando  informações  ao  órgão  de  Recursos 

Humanos.
• Ajudar na divulgação e orientar os funcionários que trabalham nas Campanhas 

de vacinação.
• Zelar  pelo  patrimônio  e  controle  os  estoques  de  materiais  sob  sua 

responsabilidade.
• Tarefas  semi-rotineiras,  que  requerem  conhecimentos  técnicos  específicos  e 

habilidade  para  lidar  com  equipes  de  trabalho  e  pacientes  portadores  de 
patologias.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 25: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
• Executar atividades de nível técnico na área da 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.



• 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.

• Tarefas  semi-rotineiras,  que  requerem  conhecimentos  técnicos  específicos  e 
habilidade  para  lidar  com  equipes  de  trabalho  e  pacientes  portadores  de 
patologias.

• Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  as  exigências  para  o  exercício  da 
função.

- CARGO 26: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
• Executar atividades de nível técnico na área do meio-ambiente.
• Analisar  a  situação  técnica,  econômica  e  social  da  região,  identificando  as 

atividades peculiares da área a serem implementadas.
• Atuar no controle de vetores de doenças e pragas.
• Identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos 

alelopáticos entre a água, o solo e planta, planejando ações referentes aos tratos 
do meio ambiente.

• Selecionar e aplicar métodos sustentáveis de erradicação e controle de pragas, 
doenças  e  plantas  daninhas;  elaborar  relatórios  e  projetos  topográficos  e  de 
licenciamento ambiental.

• Identificar  grupos  de  organismos  e  micro-organismos;  diferenciando  os 
benéficos dos maléficos para as plantas.

• Implantar  e  gerenciar  programas  de  controle  de  qualidade  na  produção 
paisagística;  identificar  e  aplicar  inovações  nos  processos  de  montagem, 
monitoramento e gestão do empreendimento paisagístico.

• Analisar  a  situação  técnica,  econômica  e  social  da  região.,  identificando  as 
atividades e os potenciais do meio-ambiente.

• Desenvolver atividades relacionadas ao controle da poluição em todas as formas.
• Desenvolver atividades de educação ambiental.
• Propor medidas de recuperação de áreas degradadas e áreas em situação de risco.
• Organizar e monitorar a exploração e manejo do solo e da água de acordo com 

as suas características, as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus 
efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas.

• Executar outras atividades correlatas.

- CARGO 27: TÉCNICO EM PAISAGISMO
• Executar atividades de nível técnico na área do paisagismo e arborização.
• Analisar a situação técnica paisagística do município com vista à proposição de 

atividades de recomposição de áreas degradadas, plantio de espécies adequadas, 
embelezamento, melhoria da qualidade ambiental e estética.

• Acompanhar  as  atividades  de  podas  de  árvores  e  substituição  de  espécies 
arbóreas.

• Planejar as atividades públicas relacionadas ao paisagismo.
• Atuar  em  comum  acordo  com  o  técnico  em  meio-ambiente  no  sentido  de 

selecionar e aplicar métodos sustentáveis de erradicação e controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas.



• Propor  e  acompanhar  medidas  de melhoria  do aspecto visual  e ambiental  da 
cidade, dos parques, praças e jardins.

• Identificar  grupos  de  organismos  e  micro-organismos;  diferenciando  os 
benéficos dos maléficos para as plantas.

• Implantar  e  gerenciar  programas  de  controle  de  qualidade  na  produção 
paisagística.

• Identificar  e aplicar  inovações nos processos de montagem, monitoramento  e 
gestão do empreendimento paisagístico.

• Analisar  a  situação  técnica,  econômica  e  social  da  região.,  identificando  as 
atividades e os potenciais da área de paisagismo.

• Organizar e monitorar a exploração e manejo do solo e da água de acordo com 
as suas características, as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus 
efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas.

• Elaborar, avaliar e executar projetos de técnicas especiais em paisagismo.
• Elaborar,  avaliar  e  executar  projetos  paisagísticos,  identificando  estilos, 

modelos, elementos vegetais, materiais e acessórios a serem empregados.
• Identificar  e  aplicar  técnicas  mercadológicas  para  a  distribuição  e  a 

comercialização de produtos paisagísticos.
• Identificar e avaliar os impactos ambientais de projetos paisagísticos de qualquer 

natureza;  estudar  e  realizar  projetos  de  empreendimentos  turísticos  na  área 
ambiental, turismo rural ou paisagismo em eventos.

• Elaborar,  avaliar  e executar a manutenção de projetos paisagísticos;  elaborar, 
avaliar  e  executar  projetos  de  arborização,  de  jardinagem  e  de  plantas 
ornamentais.

• Interpretar, avaliar e executar projetos paisagísticos e de ajardinamento.
• Elaborar  projetos  de  vegetação  e  jardinagem  em  consonância  a  projetos 

arquitetônicos.
• Executar outras atividades correlatas.

- CARGO 28: TÉCNICO EM RAIO X
• Executar  serviços  de  exames  radiológicos  em pacientes  encaminhados  à  sua 

unidade de lotação, obedecidas as normas e procedimentos.
• Operar aparelho de raio x para avaliação e exame diagnóstico dos pacientes que 

lhe forem encaminhados.
• Observar  as  normas  de  segurança  pessoal,  utilizando  os  equipamentos  de 

proteção individual recomendados e os intervalos máximos de operação.
• Observar as normas de segurança aplicáveis ao paciente.
• Revelar os filmes de diagnósticos resultantes dos exames.
• Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os 

estoques de materiais necessários ao seu funcionamento.
• Indicar  ao  superior  hierárquico  os  materiais  de  consumos  necessários  ao 

funcionamento do setor.
• Compreender  a sua atuação profissional num processo global de melhoria  da 

qualidade da saúde pública.
• Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia.
• Tarefas  rotineiras  realizadas sob supervisão,  que requerem responsabilidade e 

atenção  na  tramitação  de  documentos,  habilidade  para  lidar  com cálculos  e 
numerários e conhecimentos na área de digitação.



• Executar demais tarefas afins.

- CARGO 24: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
• Executar atividades de nível técnico no tratamento odontológico, desenvolvendo 

procedimentos de rotina e orientação em saúde bucal.
• Desenvolver  atividades  técnicas  especializadas  de  higiene  dental  em 

consonância com os programas de saúde pública aprovados pelo Município.
• Participar das reuniões de planejamento das atividades do setor odontológico, 

quando convocado pelo superior hierárquico.
• Atuar  no campo preventivo  mediante  ensinamento  de técnicas  de  escovação, 

aplicação de flúor e higienização em geral.
• Realizar palestrar  em escolas e fazer demonstração de técnicas de escovação, 

noções de higiene bucal, etc.
• Indicar ao superior hierárquico os materiais de consumo a serem adquiridos para 

o desempenho das suas funções.
• Prestar informações das atividades desenvolvidas mediante gráficos, relatórios e 

documentos afins.
• Avaliar os resultados do trabalho.
• Zelar pelo patrimônio sob a responsabilidade da unidade, bem como controlar os 

estoques de materiais necessários ao seu funcionamento.
• Executar as tarefas acometidas buscando sempre a eficiência e a eficácia.
• Tarefas rotineiras realizadas sob supervisão, que requerem habilidade para lidar 

com  pessoas  individualmente  e  grupos  de  pessoas,  notadamente  crianças  e 
adolescente.

• Executar demais tarefas afins.

- CARGO 29: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
• Executar atividades de nível técnico na área da segurança do trabalho.
• 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 Instituição e determinar  fatores de riscos e de 
acidentes.

• Propor normas e dispositivos de segurança,  sugerindo 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.
• Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas e 

propor as providências cabíveis.
• Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes.
• Orientar  os  funcionários  da  Instituição  no  que  se  refere  à  observância  das 

normas de segurança.
• Promover  e  ministrar  treinamentos  sobre  segurança  e  qualidade  de  vida  no 

trabalho.



• Promover  campanhas  e  coordenar  a  publicação  de  material  educativo  sobre 
segurança e medicina do trabalho.

• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação.
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de 

medição e de programas de informática.
• Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  as  exigências  para  o  exercício  da 

função.

- CARGO 30: TÉCNICO EM TURISMO
• Executar atividades de nível técnico na área do meio-ambiente.
• Participar  das  atividades  de  planejamento  da  Secretaria  Municipal  de  sua 

lotação.
• Criar, elaborar, analisar e interpretar planos e projetos turísticos.
• Realizar  estudos  aplicados  a  explicar  fenômenos  turísticos,  bem  como  as 

respectivas origens, mudanças e evoluções.
• Analisar os efeitos dos pólos emissores e receptores sobre os indivíduos, grupos 

ou categoria sociais.
• Interpretar dados sobre os costumes, práticas e hábitos de correntes turísticas.
• Elaborar  projetos  ou  estudos  de  planejamento,  organização,  funcionamento  e 

exploração de empreendimentos turísticos.
• Propor medidas para o incremento do turismo em todas as suas formas.
• Guiar  expedições  locais  ou externas,  para  apresentação  dos pontos turísticos, 

rotas de interesse, etc.
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos.
• Ministrar treinamento em área de seu conhecimento.
• Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e 

manutenção das atividades do setor.
• Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  as  exigências  para  o  exercício  da 

função.

- CARGO 71: TERAPEUTA OCUPACIONAL
• Desenvolver  atividades  de  nível  superior  no  campo  da  Terapia  Ocupacional, 

visando à promoção da saúde pública por intermédio do exercício de atividades 
profissionais  apropriadas,  de  conformidade  com  os  programas  e  objetivos 
estabelecidos.

• Participar  do  planejamento  dos  programas,  projetos  e  campanhas  de  saúde 
pública no âmbito de sua competência profissional.

• Executar atendimento a pacientes, individual e/ou coletivamente.
• Efetuar registro e controle dos atendimentos efetuados, para acompanhamento 

da evolução dos casos.
• Elaborar dados e relatórios.
• Implantar métodos de trabalho visando a eficácia e a eficiência no trabalho da 

unidade em que estiver lotado.
• Buscar o aperfeiçoamento permanente.



• Articular as suas atividades com outros setores afins.
• Zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade.
• Atividades de natureza não padronizadas que exigem conhecimentos técnicos e 

habilidade para lidar com pacientes com diversos níveis de patologia física ou 
psíquica.

• Cumprir demais objetivos afins.

- CARGO 31: TOPÓGRAFO
• Executar serviços gerais de topografia nos locais designados pela Administração 

Municipal.
• Fazer  levantamento  planialtimétrico  -  medição  de  área  com  nivelamento  de 

ângulos e perímetro da mesma.
• Fazer nivelamentos para cubação, determinação de graydy de ruas, calçadas e 

avenidas sanitárias.
• Fazer alinhamento de ruas, avenidas em loteamentos.
• Fazer locação de obras para construção de redes de água, esgoto, elétrica.
• Desenhar mapas, croquis, memoriais.
• Projetar graydy de ruas, aterros e loteamentos.
• Zelar pelo equipamento sob sua responsabilidade.
• Tarefas  rotineiras  que  requerem conhecimentos  específicos  e  habilidade  para 

lidar com cálculos e desenhos.
• Cumprir demais objetivos afins.
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