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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO 01: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – LAVADOR 

• Lavar  veículos  da  frota  municipal  e  zelar  pela  guarda  de  materiais  e  equipamentos 
encontrados no interior do automóvel; 

• Auxiliar em serviços simples de manutenção em automóveis e máquinas;

• Verificar as condições de óleo lubrificante do motor e executar serviços de lubrificação;

• Zelar pelos equipamentos e produtos utilizados na lavagem dos veículos;

• Solicitar a compra de materiais, conforme a necessidade;

• Utilizar equipamentos de segurança,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 02: AGENTE SANITÁRIO – FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

• Participar de atividades de fiscalização sanitárias por meio do código sanitário municipal.

• Executar serviços de vistoria em estabelecimentos à fim de prevenir e evitar risco a saúde da 
população.

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 03: AGENTE SANITÁRIO – FISCALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

• Participar de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, endemias, epidemias 
e promoção da saúde.

• Executar serviços de fiscalização na área de higiene e saúde em equipamentos comunitários, 
entidades e em domicílios.

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.



CARGO 04: ASSISTENTE DE SERVIÇO PÚBLICO – BOMBEIRO 

• Operacionalizar  projetos  de  instalação  de  tubulação,  tal  como  definição  de  traçado  e 
dimensionamento; 

• Preparar locais e instalar manilhas ou tubos, introduzindo suas extremidades retas nos locais 
da seção anterior, para formar a tubulação;

• Efetuar serviços relacionados à manutenção e instalação hidráulicas (água potável e esgoto), 
tais como fazer ligações, desligamentos e religações de água;

• Especificar, quantificar, inspecionar materiais e realizar a manutenção de equipamentos;

• Solicitar materiais de uso de acordo com a necessidade;

• Utilizar equipamentos de segurança,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 05: ASSISTENTE DE SERVIÇO PÚBLICO - ELETRICISTA

• Executar instalação, reparo e manutenção elétrica nos estabelecimentos municipais; 

• Executar  manutenção  constante  e  instalação  de  tubos  de  oxigênio,  equipamentos 
odontológicos  e  outros,  tais  como  eletrocardiograma,  autoclave  e  raios-X,  quando  alocado  na 
Secretaria de Saúde;

• Executar serviço de preparo e ornamentação para festas e eventos do Município, assim como 
montar e reparar equipamentos elétricos de cenários e palcos;

• Verificar ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas;

• Realizar  serviço de aterramento para computadores e efetuar  ligações e desligamento de 
equipamentos diversos;

• Efetuar instalações elétricas para pessoas de baixa renda, mediante solicitação superior;

• Organizar  o  trabalho  a  ser  realizado  a  partir  de  especificações  e  outras  informações 
necessárias para o estabelecimento do roteiro das tarefas;

• Colocar  quadro  de  distribuição,  caixas  de  fusíveis,  tomadas  e  interruptores,  utilizando 
ferramentas,  materiais  e elementos de fixação,  de modo a estruturar a parte geral da instalação 
elétrica;

• Executar  o  corte,  dobraduras  e  instalações  de  condutos,  utilizando  puxadores  de  aço, 
grampos e dispositivos de fixação, para possibilitar a passagem da fiação;

• Instalar condutores elétricos utilizando chaves, alicates, conectores e material isolante, para 
permitir a distribuição de energia;

• Testar  a  instalação,  por  repetidas  vezes,  a  fim  de  comprovar  a  exatidão  do  trabalho 
executado;



• Substituir e reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, materiais 
isolantes e soldas, a fim de manter a instalação elétrica em condições adequadas de funcionamento;

• Solicitar materiais elétricos mediante requisição ao almoxarifado;

• Utilizar equipamentos de segurança,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO  06:  ASSISTENTE  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  –  OPERADOR  DE  MÁQUINAS 
PESADAS

• Auxiliar na manutenção, revisão e conservação do equipamento; 

• Auxiliar na troca de laminas, unhas, suportes e lubrificação de máquinas pesadas;

• Acompanhar e auxiliar os serviços executados pelos operadores;

• Auxiliar nos serviços de terraplanagem, cascalhamento e adequação de estradas;

• Utilizar equipamentos de segurança,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO DE 07: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PSF

• Desenvolver atividades de auxílio nas ações de promoção e prevenção bucal para pacientes, 
grupos e famílias.

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 08: GUARDA MUNICIPAL

• Promover a segurança em edifícios e logradouros públicos, assistir e apoiar o cumprimento 
da legislação municipal, a fim de manter a ordem e atuar em parceria com a Polícia Militar, Civil, 
Poder Judiciário e Ministério Público; 

• Fornecer  assistência  e  apoio  ao  cumprimento  da  legislação  municipal,  defesa  civil  e 
segurança urbana;

• Executar  serviços  de  segurança,  fiscalização  e  vigilância  em prédios  públicos,  a  fim de 
garantir a integridade física e moral dos funcionários e usuários;

• Apoiar  os  agentes  municipais  a  fazer  cessar,  quando  no  exercício  do  poder  de  polícia 
administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, funcionalidade, 
estética, moralidade e outras de interesse da coletividade;

• Prender quem seja encontrado em flagrante delito;

• Educar, orientar, fiscalizar, controlar e policiar o trânsito nas vias e logradouros municipais, 



visando a segurança e a fluidez no tráfego;

• Promover  segurança em eventos e comemorações,  interagindo com os demais órgãos de 
segurança pública;

• Apoiar agentes de proteção do meio ambiente auxiliando na fiscalização de áreas verdes;

• Colaborar com o Poder Judiciário e o Ministério Público, especialmente no que tange as 
medidas de proteção à criança, ao adolescente e ao cumprimento da legislação eleitoral;

• Trabalhar em conjunto com as Polícias Militar e Civil em apoio a fiscalização na Cadeia 
Pública e na manutenção da ordem pública;

• Realizar projetos educativos de conscientização e prevenção relacionados à segurança civil 
com crianças e adolescentes;

• Redigir relatórios diários de registro de ocorrências e serviços;

• Executar manutenção básica de conservação do veículo utilizado para transporte;

• Fazer  contenção e acompanhamento de pacientes  com problemas mentais  e  dependentes 
químicos, quando solicitado pela Secretaria de Saúde e Assistência Social;

• Prestar pronto-socorrismo, quando necessário;

• Utilizar equipamentos de segurança,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 09: MOTORISTA

• Dirigir veículos automotores, transportando pessoas, materiais e/ou equipamentos, zelando 
pela manutenção e bom estado do veículo, bem como obedecendo às leis do Código Nacional de 
Trânsito; 

• Dirigir  veículos  automotores,  transportando  pessoas,  materiais  e/ou  equipamentos, 
obedecendo às leis do Código Nacional de Trânsito;

• Dirigir  automóveis  e  outros  veículos  destinados  ao  transporte  de  servidores  públicos  e 
prestadores de serviço ligados à Prefeitura, assim como assistir o Prefeito em viagens oficiais;

• Dar suporte de transporte à Secretaria Municipal a qual está vinculado;

• Dirigir veículo do transporte escolar, observando os cuidados especiais com as crianças e 
adolescentes;

• Zelar pela conservação do automóvel e realizar, periodicamente, manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos oficiais, a fim de mantê-los em condições adequadas de uso;

• Adotar medidas de segurança necessárias para o bom funcionamento do veículo, verificando 
as condições de extintores, pneus de estepe, triângulo de sinalizações, sistema elétrico, lâmpadas, 
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção, bem como o grau de densidade e nível da água 
da bateria, e calibragem dos pneus;



• Verificar  a  documentação  do  automóvel  e  responsabilizar-se  pelas  ocorrências  com  o 
veículo;

• Encaminhar  o  veículo  para  manutenção  e  conserto,  providenciando  abastecimento, 
lubrificação, limpeza e troca de peças, sempre que necessário;

• Participar de cursos de transporte escolar coletivo, direção defensiva e transporte de cargas 
perigosas, quando necessário;

• Recolher o veículo à garagem ou local destinado ao concluir a jornada programada;

• Comunicar ao seu superior imediato qualquer alteração no funcionamento dos veículos;

• Prestar atendimento de primeiros socorros, quando necessário,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 10: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

• Executar  tarefas  de  apoio  administrativo  que  envolva  maior  grau  de  complexidade  e 
requeiram certa autonomia a fim de atuar com efetividade nos processos das áreas administrativas;

• Redigir  atos  administrativos  e  expedir  documentos  da  unidade,  tais  como  memorando, 
cartas, ofícios e relatórios;

• Organizar pastas e livros dos arquivos referentes a leis, decretos, portarias, ofícios e outros, 
com o intuito  de auxiliar  na manutenção,  conservação,  registro  e  classificação  de  documentos 
oficiais em arquivos específicos;

• Prestar informações de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo 
recados;

• Realizar consultas, levantamentos e inclusões de dados em software específico;

• Elaborar agendas, realizar convocações e secretariar reuniões e outros eventos;

• Participar da redação e emitir respostas a ofícios, indicações legislativas, correspondências 
edemais documentos, assim como enviar projetos de leis à câmara municipal;

• Participar  do  estudo  de  processos  da  unidade  administrativa  e  propor  soluções  quando 
possível;

• Auxiliar  na  elaboração  de  quadros  e  tabelas,  fluxogramas,  organogramas  e  gráficos  em 
geral;  

• Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas unidades da 
Prefeitura;

• Registrar e controlar o patrimônio da unidade onde presta serviços.

• Colaborar  para a  elaboração  de  relatórios  parciais  e  anuais,  atendendo às  exigências  ou 
normas da unidade administrativa,



• Elaborar e acompanhar a implantação de manuais de serviços, normas de procedimentos, 
rotinas, fluxos e formulários;

• Prestar  assistência  aos  órgãos  da  Prefeitura  relativos  à  organização,  racionalização  e 
métodos de trabalhos;

• Executar atividades de orientação, inspeção e supervisão no âmbito da administração sempre 
que solicitado;  

• Participar,  mediante  supervisão e orientação,  dos trabalhos  de ocorrências  ou tomada de 
preços para aquisição de material, redigindo atas, termos de ajuste e contratos correspondentes;

• Colaborar com a chefia para levantamento e distribuição dos serviços administrativos da 
unidade, bem como no controle da freqüência e escala de férias;

• Colaborar na preparação e controle do orçamento geral da unidade;

• Minutar contratos para fornecimento de material e encaminhar solicitações de pagamentos, 
materiais e serviços,

• Controlar o material de consumo e permanente da unidade onde presta serviços,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 11: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

• Ministrar  aulas  de  informática  para  adultos  e  crianças,  analisar  uso  dos  sistemas  de 
informática  na  secretaria  de  educação,  ser  apoio   técnico  e   instalador  de   redes.  Avaliar 
desempenho do ambiente operacional e zelar pela segurança dos dados. 

• Ministrar aulas teóricas e práticas de informática e digitação para adultos, jovens e crianças 
mediante utilização de softwares;

• Produzir material didático para os diversos cursos da Escola;

• Fazer manutenção preventiva de micro-computadores e impressoras;

• Desenvolver softwares para uso interno na Escola, de acordo com a necessidade;

• Disseminar conhecimento no que tange ao uso da informática na Secretaria de Educação;

• Instalar, configurar e testar equipamentos computacionais no laboratório de informática;

• Acompanhar  manutenções  preventivas  e  corretivas  das  redes  elétricas,  físicas  e  de 
comunicação;

• Zelar pela guarda e manutenção do laboratório de informática,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 12: TÉCNICO DE INFORMÁTICA



• Elaborar  e  executar  projetos  de  informatização  nas  Secretarias  e  departamentos  da 
Prefeitura.  Planejar  e  ministrar  treinamento  aos  usuários  e  prestar  serviços  de  manutenção aos 
equipamentos dentro do limite de atuação. 

• Instalar, configurar e testar equipamentos computacionais;

• Diagnosticar  e  solucionar  problemas  de  hardware  e  software,  a  partir  de  solicitações 
recebidas dos usuários;

• Elaborar  e  implementar  projetos  de  sistemas  de  baixa  complexidade  e  desenvolver 
programas computacionais  conforme  definições  e  padrões  estabelecidos,  testando,  avaliando-
os  e certificando-se da exatidão da execução dos serviços e promovendo as correções e ajustes 
necessários;

• Prestar apoio técnico na elaboração e atualização da documentação de sistemas;

• Realizar  o  acompanhamento  do  funcionamento  dos  sistemas  em  processamento, 
solucionando irregularidades ocorridas durante a operação;

• Planejar manutenções preventivas e corretivas da rede elétrica, física, comunicação e lógica;

• Instalar redes de comunicação, de acordo com projeto e normas específicas;

• Receber, interpretar e enviar mensagens de controle do processamento e controle de rede;

• Avaliar desempenho do ambiente operacional, de redes e dos serviços executados, propondo 
ações de aprimoramento;

• Cadastrar, habilitar e prestar suporte técnico aos usuários de sistemas;

• Prestar serviços de reparos em redes de dados, Sistemas de Gerenciamento de Banco de 
Dados (SGBD), entre outros,

• Emitir, quando necessário, relatório de controle do sistema de diversos órgãos da Prefeitura;

• Elaborar correspondências técnicas conforme solicitação superior;

• Implementar política de cópias de segurança diárias, semanais e mensais;

• Zelar pela guarda, manutenção e cópia de segurança dos dados,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 13: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

• Atuar  na  prevenção  de  acidentes  do  trabalho  por  meio  de  vistoria  nos  diversos 
departamentos da Prefeitura, procurando identificar ocorrências e tomar as providências cabíveis. 
Participar da CIPA na avaliação de riscos de acidentes.   

• Trabalhar e zelar  pela prevenção de acidentes de trabalho, tal  como realizar inspeção de 
segurança em todas as Secretarias;



• Elaborar  pedidos  de  compra  de  EPI  (Equipamentos  de  Proteção  Individual),  verificar  a 
qualidade, distribuir e treinar quanto ao uso desses equipamentos;

• Elaborar  Comunicação  de  Acidentes  de  Trabalho  (CAT)  e  Perfil  Profissiográfico 
Previdenciário (PPP);

• Requisitar a manutenção  preventiva  em  todos  os  departamentos  da  Prefeitura,  tias 
como partes elétricas em mau estado de conservação e locais que possam ocorrer acidentes;

• Avaliar e requisitar melhorias ergonômicas para os funcionários;

• Determinar  os locais  de armazenagem de materiais  de risco e orientar  sobre as  devidas 
precauções  da utilização  de tais  materiais,  com o intuito  de  se  evitar  acidentes  com peças  ou 
materiais espalhados;

• Treinar e orientar para prevenção de acidentes, combate a incêndio, coleta de lixo urbano e 
uso de extintores de incêndio;

• Orientar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e elaborar mapa de risco;

• Definir Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e uso de uniformes;

• Fornecer informação sobre leis trabalhistas relacionadas na área de segurança no trabalho;

• Elaborar relatório de atividades executadas e laudos de segurança no trabalho,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 14: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF

• Realizar trabalhos auxiliares de enfermagem sob supervisão de profissional de enfermagem, 
trabalhando  com  a  equipe  na  prevenção,  recuperação  e  reabilitação  dos  pacientes,  mediante 
atendimentos e/ou encaminhamentos necessários.   

• Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na unidade de saúde e, quando solicitado ou necessário, nos espaços 
comunitários;

• Realizar ações de educação em saúde (tais como higiene pessoal, movimentação, ambulação 
e alimentação) a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da 
equipe e juntamente com supervisão superior;

• Participar  do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
unidade de saúde;

• Aplicar e cuidar da conservação de medicamentos, de acordo com orientação recebida;

• Verificar  sinais  vitais,  pesar,  medir,  prestar  cuidados  de  enfermagem  aos  pacientes  e 
registrar as ocorrências no prontuário;

• Administrar medicações prescritas e observar reações no paciente/cliente;



• Efetuar  a  coleta  de  material  para  exame  de  laboratório  e  registrar  no  prontuário  as 
ocorrências relativas aos pacientes/clientes;

• Preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos, obedecendo à as 
normas específicas;

• Zelar  pelo  bem-estar  e  segurança  dos  doentes  e  pela  conservação  dos  instrumentos 
utilizados;

• Desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento de pacientes e auxiliar 
nos socorros de emergência;

• Atuar em salas de vacinas com aplicação e conservação de  imuno-biológicos, assim  como 
fazer controle mensal dessas aplicações;

• Agendar  e  controlar  mensalmente  atendimentos  e  encaminhar  casos  de  especialidade 
eurgência à Policlínica;

• Realizar visitas domiciliares diariamente, a partir do cronograma estabelecido e de acordo 
com a demanda, para fins de vacinação, curativos, coleta de material para exames laboratoriais,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 15: AUXILIAR SECRETARIA EDUCACIONAL

• Executar tarefas administrativas;

• Redigir e escriturar documentos,

• Preencher guias e manter organizados e atualizados instrumentos de escrituração de unidade 
escolar,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO DE 16: ENFERMEIRO DO PSF

• Planejar  e  supervisionar  os  serviços  da  equipe  de  enfermagem.  Realizar  consultas  de 
enfermagem, pedidos de exames e prescrição de medicamentos, observando normativas técnicas da 
profissão.  Coordenar  e  participar  de campanhas  educativas  que  visem à melhoria  de saúde da 
população. Responder tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe.

• Realizar  assistência  integral  (promoção,  proteção,  manutenção  e  reabilitação  da  saúde, 
prevenção  de  agravos,  diagnóstico  e  tratamento)  de  enfermagem aos  indivíduos  e  famílias  no 
ambulatório, e, quando indicado ou necessário, nos domicílios e demais espaços comunitários;

• Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública 
e chefia de serviço da unidade de enfermagem, tal como as ações desenvolvidas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS;

• Ministrar capacitação à equipe de enfermagem e agentes comunitários;

• Organizar, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas;



• Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem;

• Participar do planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde propostos pelo 
Ministério de Saúde, tais como coordenar a equipe de Saúde da Família e gerenciar a Unidade de 
Saúde da Família;

• Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas, observadas as disposições legais 
da profissão;

• Coordenar,  supervisionar  e  auxiliar  na  execução  de  projetos  relacionado  à  prevenção, 
vacinação,  higiene  e  controle  sistemático  de  doenças  transmissíveis,  visando  à  orientação, 
educação e melhoria de saúde da população;

• Controlar os insumos necessários para o adequado funcionamento da instituição;

• Elaborar pareceres, boletins, relatórios e anotações em fichas apropriadas,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 17: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENFERMEIRO

• Planejar  e  supervisionar  os  serviços  da  equipe  de  enfermagem.  Realizar  consultas  de 
enfermagem, pedidos de exames e prescrição de medicamentos, observando normativas técnicas da 
profissão.  Coordenar  e  participar  de campanhas  educativas  que  visem à melhoria  de saúde da 
população. Responder tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe.

• Realizar  assistência  integral  (promoção,  proteção,  manutenção  e  reabilitação  da  saúde, 
prevenção  de  agravos,  diagnóstico  e  tratamento)  de  enfermagem aos  indivíduos  e  famílias  no 
ambulatório, e, quando indicado ou necessário, nos domicílios e demais espaços comunitários;

• Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e 
chefia  de  serviço  da  unidade  de  enfermagem,  tal  como as  ações  desenvolvidas  pelos  Agentes 
Comunitários de Saúde - ACS;

• Ministrar capacitação à equipe de enfermagem e agentes comunitários;

• Organizar, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas;

• Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem;

• Participar  do  planejamento,  execução  e  avaliação  dos  programas  de  saúde  propostos  pelo 
Ministério de Saúde;

• Realizar  consulta de enfermagem, solicitar  exames complementares e prescrever medicações 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas, observadas as disposições legais 
da profissão;

• Coordenar, supervisionar e auxiliar na execução de projetos relacionado à prevenção,vacinação, 
higiene  e  controle  sistemático  de  doenças  transmissíveis,  visando  à  orientação,  educação  e 
melhoria de saúde da população;

• Controlar os insumos necessários para o adequado funcionamento da instituição;



• Elaborar pareceres, boletins, relatórios e anotações em fichas apropriadas,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO DE 18: MÉDICO PSF

• Atender,  examinar,  diagnosticar  e  orientar  clinicamente  os  pacientes  da  internação, 
emergência  ou  ambulatório,  conforme  quadro  clínico  apresentado.  Acompanhar  a  evolução do 
tratamento  dos  pacientes  através  de  consultas  seguindo  critérios  adequados.  Responder 
tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe. 

• Realizar  exames clínicos,  diagnósticos e tratamentos,  bem como intervenções cirurgias e 
atendimentos emergenciais, aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa;

• Realizar  assistência  integral  (promoção,  proteção,  manutenção  e  reabilitação  da  saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico médico e tratamento) aos indivíduos  e  famílias  na instituição 
ambulatorial, e, quando  indicado ou necessário, nos domicílios e demais espaços comunitários;

• Solicitar exames complementares e interconsultas, quando necessário;

• Encaminhar,  quando  necessário,  os  usuários  a  serviços  de  média  complexidade  e  alta 
complexidade,  respeitando  fluxos  de  referência  e  contra-referência  locais,  mantendo  sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

• Analisar os casos clínicos dos pacientes a fim de decidir a melhor conduta médica a ser 
adotada e registrar todos os procedimentos médicos em prontuários;

• Fazer  controle  de  atendimentos  clínicos  e  cirúrgicos  e  anotar  em  ficha  apropriada  os 
resultados obtidos;

• Participar de reuniões, juntamente com o corpo médico, discutindo casos clínicos, temas da 
área e assuntos de interesse geral;

• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de 
Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Higiene Dental, entre outros;

• Desenvolver  atividades  de  educação  em  saúde  pública,  junto  com  o  paciente  e  a 
comunidade;

• Trabalhar no sentido de tecer redes sociais complementares para os projetos desenvolvidos;

• Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde;

• Elaborar  e  emitir  laudos  médicos  e  relatórios  das  atividades  desempenhadas,  tal  como 
relatório de solicitação de medicamentos especiais  pela Gerência Estadual de Saúde, de acordo 
com a demanda;

• Controlar os insumos necessários para o adequado funcionamento da instituição hospitalar,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGOS DE 19 A 24: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 



(MÉDICO  CLÍNICO  GERAL-  UROLOGISTA  –  ENDOCRINOLOGISTA  – 
ORTOPEDISTA – PEDIATRA – GINECOLOGISTA/OBSTETRA)

• Atender,  examinar,  diagnosticar  e  orientar  clinicamente  os  pacientes  da  internação, 
emergência  ou  ambulatório,  conforme  quadro  clínico  apresentado.  Acompanhar  a  evolução do 
tratamento  dos  pacientes  através  de  consultas  seguindo  critérios  adequados.  Responder 
tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe.

• Realizar  exames clínicos,  diagnósticos e tratamentos,  bem como intervenções cirurgias e 
atendimentos emergenciais, aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa;

• Realizar  assistência  integral  (promoção,  proteção,  manutenção  e  reabilitação  da  saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico médico e tratamento) aos indivíduos e famílias na instituição 
ambulatorial, e, quando indicado ou necessário, nos domicílios e demais espaços comunitários;

• Solicitar  exames  complementares  e  interconsultas,  bem  como  encaminhar  para  setores 
especializados, quando necessário;

• Analisar os casos clínicos dos pacientes a fim de decidir a melhor conduta médica a ser 
adotada e registrar todos os procedimentos médicos em prontuários;

• Fazer  controle  de  atendimentos  clínicos  e  cirúrgicos  e  anotar  em  ficha  apropriada  os 
resultados obtidos;

• Participar de reuniões, juntamente com o corpo médico, discutindo casos clínicos, temas da 
área e assuntos de interesse geral;

• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de 
Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Higiene Dental, entre outros;

• Desenvolver  atividades  de  educação  em  saúde  pública,  junto  com  o  paciente  e  a 
comunidade;

• Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde;

• Elaborar  e  emitir  laudos  médicos  e  relatórios  das  atividades  desempenhadas,  tal  como 
relatório de solicitação de medicamentos especiais  pela Gerência Estadual de Saúde, de acordo 
com a demanda;

• Controlar os insumos necessários para o adequado funcionamento da instituição hospitalar,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO DE 25: ODONTÓLOGO DO PSF

• Orientar os pacientes sobre saúde bucal e realizar procedimentos de odontologia. Coordenar 
ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal da comunidade. Responder 
tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe. 

• Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde 
bucal da comunidade;



• Realizar  os  procedimentos  clínicos  definidos  na  Norma  Operacional  Básica  do  Sistema 
Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS);

• Assegurar  a  integralidade  do  tratamento  no  âmbito  da  atenção  básica  para  a  população 
adstrita;

• Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros 
níveis  de especialização,  assegurando o seu retorno e  acompanhamento,  inclusive  para fins de 
complementação do tratamento;

• Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências;

• Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;

• Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;

• Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;

• Executar  as  ações  de  assistência  integral,  aliando  a  atuação  clínica  à  saúde  coletiva, 
assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais;

• Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;

• Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;

• Supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais Técnicos de Higiene Dental e 
Atendente de Consultório Dentário;

• Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas 
em saúde bucal;

• Registrar na ficha D – Saúde Bucal, do sistema de informação da Atenção Básica – SIAB – 
todos os procedimentos realizados,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 26: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DENTISTA

• Orientar os pacientes sobre saúde bucal e realizar procedimentos de odontologia. Responder 
tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe.

• Fazer exame clínico, anamnese e diagnóstico bucal dos pacientes;

• Realizar serviços de clínica geral mediante uso de técnicas odontológicas, bem como pequenas 
cirurgias odontológicas;

• Prescrever medicamentos e orientar os pacientes, conforme o quadro clínico;

• Solicitar  exames  complementares,  interconsultas  e  encaminhamentos  para  setores 
especializados, quando necessário;

• Realizar procedimentos de emergência odontológica, quando necessário;



• Registrar condutas, procedimentos e intervenções na ficha clínica do paciente;

• Realizar aplicação semestral de flúor nos estudantes mediante ida às escolas;

• Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;

• Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo Técnico em Higiene Dental (THD) e o Atendente de 
Consultório Dentário (ACD);

• Participar de reuniões e elaborar relatórios de atividades executadas;

• Solicitar a compra de materiais e medicamentos de uso;

• Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos relacionados a sua atividade profissional,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 27: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

• Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participação na elaboração 
da proposta pedagógica da unidade ensino,

• Estabelecimento  de  estratégias  de  recuperação  para  os  alunos  de  menor  rendimento  e 
colaboração na articulação da escola com a família e a comunidade,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGOS DE 28 A 35: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II

(CIÊNCIAS – GEOGRAFIA – HISÓRIA – INGLÊS – PORTUGUÊS – MATEMÁTICA – 
FILOSOFIA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA)

• Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participação na elaboração 
da proposta pedagógica da unidade ensino,

• Estabelecimento  de  estratégias  de  recuperação  para  os  alunos  de  menor  rendimento  e 
colaboração na articulação da escola com a família e a comunidade,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 36: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

• Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participação na elaboração da 
proposta  pedagógica  da  unidade ensino,  estabelecimento  de estratégias  de recuperação  para os 
alunos de menor rendimento e colaboração na articulação da escola com a família e a comunidade. 

• Participar do planejamento, execução e acompanhamento das atividades de educação infantil assim 
como da realização de projetos referentes ao plano pedagógico;

• Efetuar a higienização das crianças e orientá-las sobre os hábitos relacionados à higiene pessoal;



• Preparar e distribuir lanches e outras refeições segundo orientação superior

• Promover atividades de estimulação para o desenvolvimento físico, mental e intelectual, por meio 
de ações curriculares de ensino-aprendizagem e de atividades recreativas;

• Utilizar técnicas educacionais compatíveis com as necessidades específicas dos usuários;

• Informar  ao  diretor  e  aos  pais  sobre  ocorrências  significativas  quanto  ao  comportamento  das 
crianças;

• Seguir medidas de prevenção de acidentes;

• Acompanhar o banho de sol e as refeições das crianças;

• Ministrar remédios, perante receita médica;

• Manter a higiene no local de trabalho e preservar os bens patrimoniais em uso;

• Realizar encaminhamentos ao serviço de Psicologia quando necessário;

• Participar de reuniões programadas pela coordenação pedagógica do Centro de Educação Infantil;

• Zelar pela manutenção e conservação dos materiais de uso e do ambiente de trabalho,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGO 37: SUPERVISOR ESCOLAR 

• Participar  de  programas  de  capacitação  de  professores  e  da  elaboração  do  Plano  de 
Desenvolvimento da Escola, encaminhar alunos com dificuldades de aprendizado para atendimento 
especializado,  promover  o  aprimoramento  curricular  e  avaliar  os  resultados  das  ações 
desenvolvidas. Responder tecnicamente pelo trabalho junto aos órgãos competentes da classe. 

• Orientar, diariamente, o acompanhamento, avaliação e controle das proposições curriculares a partir 
do Plano de Intervenção Pedagógica (PIP);

• Garantir  o fluxo recíproco das informações entre a unidade escolar e a Secretaria Municipal de 
Educação;

• Assistir tecnicamente os diretores, professores e funcionários da escola para solucionar problemas 
de elaboração e execução do plano escolar;

• Manter-se permanentemente em contato com as escolas sob jurisdição, por intermédio de visitas 
regulares e de reuniões com diretores e/ou professores através dos quais se fará sentir sua ação de 
natureza pedagógica;

• Determinar providências tendentes a corrigir eventuais falhas administrativas que venha constatar;

• Participar da elaboração de programas e projetos  relativos à Secretaria Municipal de Educação,  tal 
como participar, anualmente, da elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola;

• Cumprir  e fazer cumprir  as disposições legais  relativas à organização didática,  administrativa e 
disciplinar emanadas das autoridades superiores;



• Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas, avaliando continuamente o trabalho pedagógico, 
com vistas à reorientação da dinâmica, quando necessário;

• Supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a observância dos respectivos Regimentos 
Escolares;

• Manter  os  estabelecimentos  de  ensino  informados  das  diretrizes  e  determinações  superiores  e 
assistir os diretores na interpretação de textos legais;

• Acompanhar e assistir os programas de integração escola-comunidade;

• Analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas, verificar sua observância e controlar a 
execução de seus programas;

• Examinar as condições físicas do ambiente, dos implementos e do instrumental utilizados, tendo em 
vista a higiene e a segurança do trabalho escolar;

• Sugerir medidas para a revisão do prédio escolar, bem como para renovação, reparo e aquisição do 
equipamento;

• Orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pela Secretaria Municipal de Educação;

• Orientar e analisar levantamento de dados estatísticos sobre as escolas;

• Constatar e analisar problemas de evasão escolar e formular soluções;

• Examinar  e  visar  documentos  da  vida  escolar  do  aluno,  bem  como  os  livros  de  registro  do 
estabelecimento de ensino;

• Sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob sua supervisão;

• Assessorar,  diariamente,  os  professores  das  Escolas  na  escolha  e  procedimentos  de  recursos 
didáticos mais adequados ao atendimento dos objetivos curriculares;

• Identificar, junto aos professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos, orientando-os sobre 
as  estratégias  a  serem  utilizadas  para  atender  tais  dificuldades  e,  encaminhando,  caso  seja 
necessário, à instituição especializada os alunos com dificuldades que requeiram um atendimento 
especializado,

• Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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