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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

a) Cargos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

 
1.01 – AGENTE DE VETORES 
Realiza pesquisa lavraria e a pesquisa de larvas ou de adultos em armadilhas. Orienta a comunidade em geral sobre 
as medidas para eliminar criadouros de insetos e outros vetores. Executa outras tarefas correlatas designadas pelo 
superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.02 – AGENTE PATRIMONIAL 
Executar, sob orientação, o serviços de segurança das praças, jardins, áreas verdes, próprios municipais e logradouros 
públicos. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais 

 
1.03 – AJUDANTE DE MECÂNICO 
Auxilia nos serviços de manutenção de automóveis, caminhões e máquinas rodoviárias, reparando, substituindo, 
ajustando e lubrificando o motor e peças diversas, visando assegurar as condições de funcionamento. Efetua limpeza e 
lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para execução do serviço. 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.04 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento a pacientes; 
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperatura, 
medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exames de laboratório. Prepara e esteriliza os 
instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos acondicionando-os em lugar adequados, 
para assegurar sua utilização. Prepara o paciente para consulta e exames, acomodandoos adequadamente para 
facilitar sua realização. Orienta o paciente sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito, instruindo sobre o 
uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento para reduzir a incidência de acidentes. Efetua a 
coleta de material para exames laboratoriais e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão 
do enfermeiro ou médico a observância às normas e especificações contratuais. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental e curso especifico de Auxiliar de Enfermagem, com inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem – COREN. 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar sob orientação, serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas da Prefeitura, móveis e 
imóveis; Executar suas atividades com ferramenta manual, manuseando material destinado a construção civil, 
destinado a conservação de vias e logradouros públicos, limpeza e canalização de sistema de águas pluviais, limpeza 
e manutenção de córregos, bueiros, passeios, guias e sarjetas das vias públicas. Efetuam limpeza dos equipamentos e 
ferramentas de trabalho, auxiliam no transporte de cargas e descargas, executam serviços de varrição, capinagem, 
limpeza e manutenção dos próprios municipais. 
Cumprir tarefas auxiliares nos diversos setores, realizando, sob orientação, serviços auxiliares de obras e construção, 
limpeza de parques, ruas e jardins. Executam outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.06 – ELETRICISTA 
Executar reparos elétricos gerais, instalar tomadas e interruptores de acordo com o “layout”, trocar fiação quando 
necessário, instruir e auxiliar na instalação de aparelhos elétricos e/ou eletrônicos; Montar e reparar instalações de 
baixa e alta tensão em edifícios ou outros locais guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando 
ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medição elétrico-eletrônicos, material isolante; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Requisitos básicos: ensino fundamental e conhecimento técnico da área de atuação. 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.07 – INSPETOR DE ALUNOS 
Inspeciona alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e segurança do 
local e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.08 – MECÂNICO 
Efetuar serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e motores de veículos, retificando, ajustando e 
regulando motores, lubrificando, reparando e substituindo peças e componentes mecânicos;Efetua a desmontagem, 
procedendo a ajustes ou substituições de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção, de 
alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para 
recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento. Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para 
comprovar o resultado dos serviços realizados. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: ensino fundamental, com formação específica, Carteira Nacional de 
Habilitação categoria D. 
Carga horária: 40 horas semanais. 
 
1.09 – MERENDEIRA 
Preparar, cortar, amassar e cozer alimentos diversos; Zelar pela limpeza e higiene dos alimentos e da cozinha; 
Preparar e distribuir a merenda, café, lanches; Zelar pela limpeza dos locais de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato.  
Requisitos básicos: ensino fundamental com noções de preparação de alimentos 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.11 – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
Dirigir os veículos leves da Prefeitura, transportando passageiros, observando o devido cuidado e a rapidez na 
prestação dos serviços; Executar pequenos reparos de manutenção; Acompanhar outros serviços feitos em oficinas, 
sempre que possível; Zelar pela manutenção e conservação dos veículos; Inspecionar o veículo antes da saída, 
verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água, e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento. Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, 
seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos. 
Efetuar anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras 
ocorrências, seguindo normas estabelecidas. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado 
corretamente, para possibilitar 
Requisitos básicos: ensino fundamental com Carteira Nacional de Habilitação categoria C 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.12 – MOTORISTA DE VEÍCULOS  PESADOS 
Dirigir e conservar os veículos pesados e ônibus da Prefeitura, transportando cargas e passageiros; Executar 
pequenos reparos de manutenção; Acompanhar outros serviços feitos em oficinas, sempre que possível; Dirige o 
veículo obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para 
conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados. Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas 
transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas. Recolhe o 
veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua manutenção e 
abastecimento. Zelar pela manutenção e conservação dos veículos; Executar outras tarefas correlatas. 
Requisitos básicos: ensino fundamental com Carteira Nacional de Habilitação categoria D. 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.13 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Conduzir um trator provido ou não de implementos diversos, como carretas, lâminas e máquinas varredouras ou 
pavimentadoras, dirigindo e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar 
operações de limpeza, terraplanagem ou similares: Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
Requisitos básicos: ensino fundamental com Carteira Nacional de Habilitação categoria D 
Carga horária: 40 horas semanais. 
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1.14 – PEDREIRO 
Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas e 
rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos e outros 
similares. 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
1.15 – PINTOR 
Prepara e pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspandoas, lixando-as, limpando-
as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-las, visando à 
manutenção e conservação dos próprios municipais. 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais. 
 
1.16 – SEPULTADOR 
Executar serviços de sepultamento, inumação e exumação no cemitério municipal; Executar outras atividades 
correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: ensino fundamental 
Carga horária: 40 horas semanais 

 
 

b) Cargos com Exigência de Ensino Médio e/ou Técnico Completo 

 
 

2.01 – AGENTE DE ZOONOSES 
Coordena e executa vistorias de defesa sanitária, aplica conhecimentos, executa ações que lhe sejam determinadas 
tais como: captura e guarda de animais, vacinação antirrábica entre outras. È responsável pelo patrimônio, 
ferramentas, materiais e equipamentos que utiliza. 
Requisitos básicos: Ensino Médio Completo e Noções de Saúde Sanitária e Noções de Informática Básica. 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
2.02 – AGENTE MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
Executar sob orientação, o serviço de fiscalização de Trânsito, operação e aplicação de multas por infração à 
legislação de trânsito de competência Municipal. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato 
Requisitos básicos: Ensino Médio Completo, carteira de Habilitação A/B 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
2.03 – AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Auxilia o Farmacêutico nos serviços de atendimento ao público em geral; é responsável pela armazenagem, 
conservação e verificação do prazo de validade dos medicamentos. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato; trabalha sob a supervisão do farmacêutico. 
Requisitos básicos: Ensino Médio Completo, curso técnico de farmácia e noções de informática. 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
2.04 – AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Auxilia na execução dos serviços de laboratório,  preparando agulhas e vidraria, limpando instrumentos a aparelhos, 
sob a supervisão do técnico de laboratório, para possibilitar o diagnóstico das doenças. Auxilia na preparação do 
material a ser analisado, numerando e indentificando os frascos para os exames. Efetua a assepsia de agulhas e 
vidraria como provetas, pipetas, tubo, seringas e outros recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os, para 
assegurar os parões de qualidade e funcionalidade requeridos. Zela pelos instrumentos e aparelhos como microscópio, 
centrífugas ou estufas, utilizando panso, escovas e outros materiais, para conserva-los e possibilitar o seu uso 
imediato. Acondiciona os materiais de laboratório em gavetas e bandejas, realizando o enchimento, embalagem e 
rotulação de vidros, ampolas e similares, conforme determina a ordem de serviço. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: Ensino Médio Completo, curso técnico de laboratório e noções de informática. 
Carga horária: 40 horas semanais 
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2.05 – SECRETÁRIO DE ESCOLA 
Organiza as atividades pertinentes à secretaria da escola e executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato  
Requisitos básicos: ensino médio completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
2.06 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem; prestar assistência ao paciente; organizar ambiente de trabalho; 
trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; assessorar em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: ensino médio completo com curso técnico em enfermagem e registro no COREN 
Carga horária: 40 horas semanais 
 
2.07 – TOPÓGRAFO 
Executar levantamentos topográficos, demarcando locais, fazendo croquis dos levantamentos executados e emitindo 
pareceres; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: 
Carga horária: 40 horas semanais 
 

c) Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo 
 

3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 

Presta serviço de âmbito social, individualmente e /ou em grupos, analisando seus problemas e necessidades materiais 
e sociais, aplicando processos básicos do serviço social. Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolve 
suas potencialidades e promove atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a 
melhoria do comportamento individual. Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e 
outros, através da análise do recurso e das carências sócio econômicas dos indivíduos e da comunidade de forma a 
orientá-los e promover seu desenvolvimento. Efetua triagem na solicitação de ambulâncias, remédios, gêneros 
alimentícios, recursos financeiros e outros, presta atendimento na medida do possível. 
Acompanha casos especiais com problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo 
o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimentos dos mesmos. Executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: curso superior de Serviço Social, com inscrição no conselho regional de Assistência Social. 
Carga horária: 30 horas semanais 
 
3.02 – ENFERMEIRO 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva; Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue 
plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem estar físico, mental e social aos pacientes. Presta primeiros socorros 
no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando 
medicamentos, para posterior atendimento medico. Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso 
imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição do conserto, para assegurar 
o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais 
dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos. 
Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientação sobre planejamento familiar, as gestantes, sobre os cuidados 
na gravidez, a importância do pré-natal, etc. Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e 
controle de doenças como diabetes e hipertensão. Desenvolve programa com adolescentes, trabalho de integração 
familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc. 
Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições 
diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desenvolvimento 
adequado dos trabalhos de enfermagem. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos: Formação superior de Enfermagem, com inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN. 
Carga Horária: 30 horas semanais. 
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3.03 – ENGENHEIRO CIVIL 
Elaborar, executar, dirigir e fiscalizar projetos de engenharia civil de obras oficiais, pavimentação e saneamento básico; 
Preparar e elaborar plantas, levantamentos, orçamentos e custos; Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de 
terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas 
exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança. Calcula os esforços e deformações previstas na obra 
projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e 
especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção. Elabora relatórios, registrando os trabalhos 
executados, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: curso superior de Engenharia Civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA. 
Carga horária: 30 horas semanais 
 
3.04 – ENGENHEIRO SANITARISTA 
Planejar, executar e avaliar programas de saúde pública, atuando técnica e administrativamente nos serviços de saúde 
do Município, na prestação de cuidados globais, individuais e familiar; Elaborar, executar, dirigir e fiscalizar projetos de 
engenharia sanitária; Executar outras tarefas correlatas. 
Requisitos básicos: curso superior de Engenharia Sanitária, com registro no órgão da 
Carga horária: 30 horas semanais 
 
3.05 – FISIOTERAPEUTA 
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude 
articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. Planeja e executa tratamentos de 
afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, 
traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras e neurógenas de nervos periféricos, miopatias e outros, 
utilizando de meios físicos especiais com cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências 
dessas doenças. Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e 
cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticas especiais, para promover correções de 
desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea. Faz relaxamento, exercícios e jogos 
com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou 
liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, 
preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: curso superior de Fisioterapia e registro no Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Carga horária: 30 horas semanais 
 
3.06 – FONOAUDIÓLOGO 
Identifica problema ou deficiência ligada a comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo 
treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. Avalia as 
deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, 
para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico. Orienta o paciente com problema de linguagem e audição, 
utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação. Orienta a equipe pedagógica, 
preparando informes e documentos sobre o assunto de fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe subsídios. 
Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva de servidores, principalmente daqueles que trabalham em locais 
onde há muito ruído. Aplica testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos, determina a localização de lesão 
auditiva e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo. Orienta os professores sobre o comportamento 
verbal da criança, principalmente com relação de voz. Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de 
comunicação detectadas nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo treinamento adequado, 
para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
Requisitos básicos: curso superior de Fonoaudióloga, com registro no Conselho Regional de Fonoaudióloga. 
Carga horária: 30 horas semanais 
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3.07 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.08 - MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.09 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização em Clínica Geral e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina - CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.10 – MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.11 – MÉDICO DO TRABALHO 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.12 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
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3.13 – MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.14 – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.15 – MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.16 – MÉDICO NEUROLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.17 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
 
3.18 – MÉDICO ORTOPEDISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente. 
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
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3.19 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina - CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
3.20 – MÉDICO PEDIATRA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina - CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
3.21 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina - CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
3.22 – MÉDICO PSIQUIATRA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina - CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 

 
3.23 – MÉDICO UROLOGISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do 
paciente. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato 
Requisitos básicos: curso superior de Medicina com especialização na área e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina - CRM 
Carga horária: 10 horas semanais 
 
3.24 - ODONTÓLOGO 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para 
promover e recuperar a saúde bucal. Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta para 
verificar a presença de cáries e outras afecções. Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se 
de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais para estabelecer o plano de tratamento. Executa 
serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves. 
Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento 
do processo e estabelecer a forma e função do dente. Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, 



  

                                                                                                                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA 
     CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2012 

  

 

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2012 – PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA IBC - Página 9 
 

para eliminar a instalação de focos de infecção. Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e 
seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a 
população em geral. 
Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: curso superior em Odontologia, com inscrição no Conselho Regional de Odontologia – CRO 
Carga horária: 20 horas semanais. 
 
3.25 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Trata, desenvolve e reabilita pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com 
fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social. 
Organiza, prepara e executa programas ocupacionais, baseando-se em características e sintomas dos casos em 
tratamento, para propiciar aos pacientes uma terapêutica que possa despertar, desenvolver, ou aproveitar seu 
interesse por determinados trabalhos. Planeja, executa ou supervisiona trabalhos individuais ou em pequenos grupos, 
desenvolvendo no paciente atividades criativas, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para 
possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente melhorar o seu estado psicológico. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos básicos: curso superior de Terapia Ocupacional, com registro no Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO 
Carga horária: 30 horas semanais 


