
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 2  
D O S  C A R G O S

Cargo: 101 a 103 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Requisito: Ensino Fundamental Completo e comprovar a residência na área escolhida na época da admissão.

Atividades relacionadas ao cargo: Realizar mapeamento relativo a sua área de abrangência, destacando as áreas de 
maior  risco;  realizar  cadastramento  as  famílias  e  atualizar  periodicamente  esse  cadastro;  identificar  as  famílias  e 
indivíduos expostos à situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde com ênfase na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças; orientar as famílias com a finalidade de facilitar o acesso adequado aos serviços 
de saúde; encaminhando as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário: Estar  
sempre bem informado, e repassar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, 
particularmente aquelas em situações de risco; Realizar ações e atividades, inerentes ao cargo, nas áreas prioritárias da 
Atenção  Básica;  Realizar,  através  de  visita  domiciliar,  acompanhamento  mensal  de  todas  as  famílias  sob  sua 
responsabilidade;  promover  a  educação  e  a  mobilização  comunitária,  visando  desenvolver  ações  coletivas  de 
saneamento e melhoria do meio ambiente.

Cargo: 104 – AJUDANTE GERAL

Requisito: Ensino Fundamental Completo.

Atividades relacionadas ao cargo: Exercer tarefas inerentes à conservação e segurança patrimonial de logradouros, 
praças e próprios municipais e ao apoio a serviços gerais de diversas naturezas; Zelar e cuidar da conservação e da 
segurança patrimonial de próprios municipais, tais como: escolas, praças, logradouros, prédios e instalações municipais;  
Percorrer a área sob sua responsabilidade e proceder a guarda do patrimônio municipal, inspecionando, no sentido de  
impedir depredações ou furtos; Comunicar à autoridade competente toda irregularidade verificada; Efetuar pequenos 
consertos e reparos ou solicitar serviços de manutenção especializados, bem como realizar pequenas pinturas; Ter sob  
sua guarda, materiais destinados às atividades do seu setor de trabalho; Efetuar a limpeza e a conservação de bens 
públicos;  Prestar  serviços  de  apoio  ao  desenvolvimento  de  tarefas  diversas,  quando  convocado  por  sua  chefia;  
Transportar materiais, utilizando equipamentos simples ou manualmente, para possibilitar a utilização ou remoção dos 
mesmos; Auxiliar o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, 
valendo-se de esforço físico ou de outros meios para a execução dos trabalhos; Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 105 – ELETRICISTA III

Requisito: Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria “AC”, experiência comprovada de 
1 (um) ano no exercício  do cargo,  deve possuir:  conhecimento em utilização de equipamentos de medição como:  
multímetros, alicates amperímetros; conhecimento em instalações prediais; e conhecimento em instalações industriais.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços inerentes aos sistemas de iluminação pública e predial; Estudar o 
trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações, para estabelecer o roteiro 
das tarefas e a escolha do material necessário; Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis, disjuntores, 
tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica; Executar serviços de 
infra-estrutura predial; Executar ligação de fiação à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, 
conectores e material isolante atendendo normas atuais; Substituir lâmpadas e acessórios de iluminação pública, cabos, 
quando estes apresentarem defeitos que podem colocar em risco a segurança das pessoas; Vistoriar periodicamente as 
instalações existentes (manutenção preventiva); Observar normas de segurança do trabalho; Desempenhar outras tarefas 
correlata.

Cargo: 106 – MOTORISTA II

Requisito: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E”.

Atividades relacionadas ao cargo: Dirigir veículos automotores, tais como: caminhões, ônibus, microônibus e peruas 
escolares, de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de pessoas e  
materiais  diversos e  zelar  pelo  funcionamento,  abastecimento,  limpeza  e conservação dos mesmos;  Inspecionar  o 
veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustíveis, água, testando freios, parte elétrica e 
outros  mecanismos,  para  certificar-se  de  suas  condições  de  funcionamento,  toma  providências  para  sanar  as 
irregularidades detectadas; Dirigir corretamente caminhões, ônibus e peruas de transportes de estudantes e demais 
veículos  pertencentes  à  frota  municipal,  obedecendo  ao  Código  Nacional  de  Trânsito,  recolhendo e  transportando 
pessoas, cargas, materiais, animais e equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança 
conforme itinerários estabelecidos; Comunicar a quem de direito qualquer defeito porventura existente, não transitando 
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com o mesmo até que se realize o conserto para prevenir acidentes ou transtornos quando em trânsito; Fazer reparos 
de emergência, quando possível e troca de pneus, para que possa movimentar o veículo até que seja ser providenciado 
o reparo; Promover o abastecimento de água, combustível e óleo do veículo e a sua lubrificação, quando indicada,  para 
mantê-lo em condições de uso; Encarregar-se do transporte de carga que lhe for confiada, providenciando carga e 
descarga no interior do veículo e a sua entrega no local de destino; Zelar pela documentação da carga e do veículo, 
verificando sua validade e legalidade, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de 
fiscalização; Transportar  material  de construção em geral,  ferramentas e equipamentos para obras em andamento, 
assegurando a execução dos trabalhos; Controlar e auxiliar na carga e descarga do material transportável, comparando-
o aos documentos recebidos para atender corretamente o usuário; Zelar pela manutenção do veículo, comunicando 
falhas, se houver, bem como solicitar reparos e providenciar a limpeza do mesmo, para mantê-lo em condições de uso;  
Efetuar anotações das viagens realizadas, equipamentos e materiais transportados, quilometragem rodada, itinerários e 
outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas pelas autoridades competentes; Recolher o veículo após o serviço, 
deixando-o estacionado e fechado corretamente,  para  possibilitar  sua  manutenção e abastecimento;  Desempenhar 
outras tarefas correlatas.

Cargo: 107 – TÉCNICO EM PAVIMENTAÇÃO

Requisito: Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria “AC” e experiência comprovada 
de 5 (anos) no exercício do cargo.

Atividades relacionadas ao  cargo: Executar  serviços  inerentes  aos  sistemas de  pavimentação  de  vias  públicas; 
Estudar  o  trabalho  a  ser  realizado,  consultando  plantas,  esquemas,  especificações  e  outras  informações,  para 
estabelecer  o  roteiro  das  tarefas  e  a  escolha  do  material  necessário;  Experiência  de  fiscalização  de  obras  de 
pavimentação (composição de base, solo-cimento e capa asfáltica em geral); Conhecimento de usinas de pavimentação 
(micro-pavimentação,  PMF  e  CBUQ);  Vistoriar  periodicamente  as  instalações  existentes  (manutenção  preventiva); 
Observar  normas  de  segurança  do  trabalho;  Quantificar  materiais  a  serem  utilizados  em  serviços  na  área  de  
pavimentação; Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 201 – LABORATORISTA EM PAVIMENTAÇÃO

Requisito: Ensino Médio Completo e experiência comprovada de 2 (dois) anos no exercício do cargo.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços de preparo de soluções, ensaios de rotina e interpretação de 
resultados; Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações, 
para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; Coleta de amostras e efetuar ensaios de rotina 
de interesse para a execução de obras rodoviárias; Fazer registro dos resultados de ensaios e arquivar os respectivos 
impressos; Preparar várias soluções, reativos e padrões relacionados à pavimentação; Fazer ensaios referentes aos 
limites da liquidez, plasticidade, umidade natural, umidade higroscópica, umidade de campo, massa específica aparente 
do solo; Fazer ensaios de densificação de solos e agregados para concretos; Realizar todos os trabalhos de rotinas de 
laboratório, que exijam aplicação da teoria tecnológica, e interpretação de resultados; Zelar pela limpeza no local de  
trabalho;  Coordenar  e  supervisionar,  quando  forem  necessárias  as  tarefas  inerentes  ao  cargo;  Executar  outras 
atividades correlatas.

Cargo: 202 – OPERADOR DE USINA DE MICRO-PAVIMENTAÇÃO E PMF

Requisito: Ensino Médio Completo e Experiência comprovada de 2 (anos) no exercício do cargo.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços de preparo de misturas em PMF e micro-pavimento; Estudar o 
trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações, para estabelecer o roteiro 
das tarefas e a escolha do material necessário; Executar com alto nível precisão as misturas em pré-mistura a frio e  
micro-pavimento  com polímero;  Zelar  pela  limpeza no  local  de trabalho;  Coordenar  e  supervisionar,  quando forem 
necessárias as tarefas inerentes ao cargo; Executar outras atividades correlatas.

Cargo: 203 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1º AO 5º ANO

Requisito:  Ensino  Médio  Completo  na  Modalidade  Normal  (Magistério),  em  Normal  Superior  ou  Ensino  Superior 
compatível com o cargo, com habilitação específica para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Atividades relacionadas ao cargo: Ministrar aulas,  com conteúdos previstos no planejamento curricular,  propondo 
atividades  pedagógicas  articuladas  com  a  proposta  Político-pedagógica  da  Secretaria  de  Educação,  garantindo  a 
aprendizagem significativa do aluno; Integrar-se das ações Pedagógicas, para elaborar programas e planos de aula 
registrados em diários de classe, livros de chamada, relatórios e demais documentos solicitados pela equipe pedagógica 
da Escola e Secretaria de Educação, entregando-os em datas previstas; Seguir a proposta Político-pedagógica da Rede 
Municipal  de  Educação  de  Paranavaí,  integrando-as  nas  ações  pedagógicas,  como,  co-partícipe  na  elaboração  e 
execução da mesma;  Acompanhar  o  desenvolvimento integral  do aluno,  buscando metodologias diversificadas que 
garantam a aprendizagem de todos os alunos, tendo domínio de conteúdos e mantendo a disciplina e ordem da turma; 
Oportunizar  formas  diferenciadas  de  avaliação  no  processo  ensino-aprendizagem,  estabelecendo  estratégias  de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; Ter um comportamento ético, buscando sua própria competência 
para  ter  atuação  efetiva  em benefício  do aluno,  buscando sempre seu aperfeiçoamento  e  atualização  profissional;  
Participar  ativamente do processo de integração da escola-família,  comunidade, de forma inclusiva,  onde todos os 
alunos  tenham direito  a  aprendizagem,  sendo seguido  o  Regimento  Escolar;  Acolher,  apoiar,  interagir  e  seguir  as 

Página 2 de 6.



orientações da Direção e Equipe Pedagógica, fortalecendo uma gestão participativa.

Cargo: 301 – ELETROTÉCNICO

Requisito:  Ensino  médio  com habilitação  de  Técnico  em Eletrotécnica,  registro  no  CREA e  Carteira  Nacional  de 
Habilitação categoria “AB”.

Atividades relacionadas ao cargo: Fazer levantamento das instalações elétricas das obras existentes, determinando o 
padrão, a localização, as dimensões exatas e a configuração das instalações elétricas; Realizar levantamento, inspeção 
e controle de manutenção de iluminação pública e manutenção de subestações MT/BT de edifícios públicos municipais;  
Chefiar  equipe  de  manutenção  de  iluminação  pública  através  do  comando  de  engenharia  da  área;  Realizar  
levantamentos de redes de iluminação pública existentes para projetos de expansão ou trocas em atendimento as  
solicitações dos contribuintes;  Vistoriar periodicamente as instalações existentes (manutenção preventiva); Efetuar o 
reconhecimento  básico  da  área  programada,  analisando  as  características  da  iluminação  existente  para  elaborar 
projetos técnicos; Supervisionar os trabalhos de manutenção da iluminação pública do município; Elaborar estudos e 
projetos executivos de elétrica e outros, sob supervisão; Elaborar e executar cálculos, memoriais e planilhas, mediante 
tabelas ou similares, pertinentes à sua área de atuação, sob supervisão; Efetuar manutenção de subestações MT/BT de 
edifícios públicos municipais; Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 302 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisito: Ensino Médio Completo, com Habilitação técnica na área e registro no COREN.

Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atividades auxiliares de nível médio técnico, acompanhando os serviços 
de enfermagem nas unidades de saúde; Auxiliar no desenvolvimento de programas de saúde, desenvolvendo, com o  
enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem de pessoal para manter os padrões desejáveis de assistência aos 
pacientes;  Auxiliar  no  planejamento,  programação,  orientação  e  supervisão  das  atividades  de  enfermagem  para 
constante melhoria da qualidade dos serviços prestados aos pacientes; Auxiliar nas atividades de controle das doenças  
transmissíveis em geral em programas de Vigilância Epidemiológica para prevenir surto de doenças; Manter controle 
sistemático sobre os trabalhos de atendimento aos pacientes, sobretudo locomoção, para prevenir que danos físicos  
sejam  causados aos  mesmos durante a  assistência  de saúde;  Atuar  em diversas  tarefas  de enfermagem,  como:  
administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização de aplicação de respiradores artificiais, 
prestação de cuidados de conforto para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes; Orientar o paciente  
sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito pelo médico, instruindo-o sobre o uso de medicamentos e 
material  adequado ao tipo de tratamento para reduzir  a incidência de acidentes;  Efetuar  a coleta de material  para 
exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas,  atuando sob a supervisão do enfermeiro ou 
médico,  para  facilitar  o  desenvolvimento  das  tarefas  de  cada  membro  da  equipe;  Executar  serviços  gerais  de 
enfermagem, puericultura, injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer 
curativos e coletar material para exame de laboratório; Prestar atendimento em eventos promovidos pelo município para 
efetuar primeiros socorros no caso de emergência; Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à 
saúde individual e de grupos específicos; Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 401 – ASSISTENTE SOCIAL

Requisito: Ensino Superior em Serviço Social e Registro no no CRESS.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Prestar  serviços  de  caráter  social  a  indivíduos,  a  grupos  e  à  comunidade, 
diagnosticando e analisando seus problemas e suas necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social; Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais, visando à implantação, 
manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; Prestar assistência no âmbito social a  
indivíduos  e  famílias  carentes,  identificando  suas  necessidades,  efetuando  estudos  de  casos,  preparando-os  e 
encaminhando-os às entidades competentes para atendimento; Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Realizar 
estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública; Manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos, assistência médica, 
documentação, colocação profissional e outros, de modo a servir indivíduos desamparados; Assessorar tecnicamente 
entidades assistenciais, orientando-as através de treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de 
alimentação,  higiene e saúde;  Identificar  problemas psico-econômico-sociais  do indivíduo,  através de observações,  
atividades  grupais,  entrevistas  e  pesquisas,  visando  a  solucioná-los  e  desenvolver  as  potencialidades  individuais;  
Promover reuniões com equipes técnicas vinculadas à área para debater problemas, propor soluções e elaborar estudos 
sobre adaptação, permanência e desligamento de menores nas entidades assistenciais específicas; Realizar vistorias,  
perícias  técnicas,  laudos periciais,  informações e  pareceres  sobre  a  matéria  de  serviço  social;  Dirigir  e  coordenar 
associações, núcleos, centros de estudos e de pesquisas em serviço social; Planejar, coordenar e executar  seminários,  
encontros, congressos, cursos de capacitação e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social; Desempenhar 
outras tarefas correlatas.

Cargo: 402 – ENFERMEIRO PSF

Requisito: Ensino Superior em Enfermagem e registro no COREN.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços de enfermagem, empregando processos e técnicas usualmente 
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recomendados, para prevenir ou sanar danos à saúde individual ou coletiva da população; Participar da formulação,  
supervisão, avaliação e execução de programas de saúde pública, materno-infantil e outros; Participar da elaboração,  
acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para pessoal de enfermagem, estabelecimento de normas e 
de organização de serviços operacionais de enfermagem; Participar da elaboração de projetos, pesquisas e estudos na 
área de enfermagem; Executar ou supervisionar a execução de diversas tarefas de enfermagem como: administração de 
sangue  e  plasma,  curativo,  inalação,  injeção,  vacinas,  esterilização,  controle  de  pressão  arterial,  aplicação  de 
respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar bem-
estar, mental e social aos pacientes; Orientar, coordenar e/ ou executar trabalhos de assistência a pacientes e seus  
familiares, quando da internação ou da alta, verificando e orientando o exato cumprimento de prescrições médicas,  
quando há tratamento a ser seguido, medicamentos e dietas; Supervisionar o trabalho dos seus auxiliares, treinando-os 
e orientando-os sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição 
do médico para assegurar o tratamento ao paciente; Participar de atividades na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica e sanitárias, visando a melhoria de saúde do  
indivíduo;  Supervisionar  equipes  de  enfermagem  na  aplicação  de  terapia  especializada,  sob  controle  médico, 
preparação  de  campo operatório  e  esterilização  do  material  de  enfermagem;  Prestar  assistência  aos  médicos  em 
intervenções  cirúrgicas;  Opinar  na  compra  de  materiais  de  enfermagem,  fornecendo  especificações  técnicas 
necessárias; Participar de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando ao aperfeiçoamento dos 
serviços  prestados;  Conhecer  as  realidades  das  famílias  pelas  quais  são  responsáveis,  com  ênfase  nas  suas 
características sociais,  econômicas,  culturais,  demográficas e epidemiológicas;  identificar  os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta; promover a interação e integração com todas  
as ações executadas pelo Programa de Saúde da Família com os demais integrantes da Equipe da Unidade de Saúde  
da Família; elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde 
e fatores que colocam em risco a saúde; executar, de acordo com a sua atribuição profissional, os procedimentos de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida; valorizar a relação com o usuário e com a família, para a 
criação de vínculo de confiança, de afeto e de respeito; garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um 
sistema  de  referência  e  contrarreferência  para  os  casos  de  maior  complexidade;  prestar  a  assistência  integral  à 
população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada; coordenar, participar de e/ou organizar 
grupos de  educação para  saúde;  promover  ações intersetoriais  e  parcerias  com organizações formais  e  informais  
existentes na comunidade para o enfrentamento dos problemas identificados; fomentar a participação popular, discutindo 
com  a  comunidade  conceitos  de  cidadania,  de  direito  à  saúde  e  suas  bases  legais;  incentivar  a  formação  e/ou 
participação ativa da comunidade no Conselho Municipal de Saúde; auxiliar na implantação do Cartão Nacional de  
Saúde; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência;  
Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 403 – ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO

Requisito: Ensino Superior em Engenharia Civil, com registro no CREA, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”,  
experiência comprovada de 2 (dois) anos na utilização de equipamentos e usinagem em pavimentação, coordenação, 
execução e projetos na área de pavimentação de vias públicas ou especialização que contemplem a coordenação, 
execução e projetos na área de pavimentação e possuir experiência em desenho técnico utilizando softwares como o 
AutoCAD da Autodesk e outros softwares para cálculos específicos.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Realizar  trabalhos  relativos  a  serviços  e  obras  de  engenharia,  elaborando, 
executando ou fiscalizando a execução de projetos específicos,  fornecendo orientações técnicas para construções,  
reformas e serviços de manutenção e principalmente serviços na área de pavimentação de vias públicas de obras de 
responsabilidade do Município; Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ ou fiscalizar a elaboração de projetos, 
preparando plantas e especificações técnicas da obra, indicando o tipo e a qualidade de materiais e equipamentos,  
indicando  a  mão-de-obra  necessária,  efetuando  cálculos  dos  custos,  para  possibilitar  a  construção,  reforma  e/  ou 
manutenção de obras em pavimentação; Fiscalizar,  supervisionar e dirigir  obras e serviços técnicos de engenharia, 
pareceres técnicos específicos, avaliar a capacidade técnica de empresas de engenharia, supervisionar, remanejar e 
treinar subordinados; Orientar a compra, distribuição, operação e reparos de equipamentos utilizados em obras e/ou 
serviços; Emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instruções normativas, manuais técnicos, relatórios, registros e cadastros,  
relativos às atividades de engenharia; Orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de equipamentos utilizados 
em obras; Experiência de fiscalização de obras de pavimentação (composição de base, solo-cimento e capa asfáltica em 
geral); Conhecimento de usinas de pavimentação (micro-pavimentação, PMF e CBUQ); Elaborar, coordenar, executar 
obras relacionadas na área de pavimentação de vias públicas, deve possuir conhecimento técnico para utilização de 
usinas de pavimentação; Examinar projetos a realizar estudos necessários para a determinação do local mais adequado  
para construção, calculando a natureza e o volume de circulação de ar, da terra e da água, a fim de determinar as suas 
conseqüências em relação ao projeto;  Estudar,  projetar,  fiscalizar  e supervisionar  os trabalhos relacionados com a 
construção  de  estradas,  pontes,  pontilhões,  bueiros,  túneis,  viadutos,  observando  plantas  e  especificações,  para 
assegurar  a  execução  dos  serviços;  Analisar  bacias  hidrográficas,  verificando  o  comportamento  do  regime  de 
precipitação pluvial,  com a finalidade de elaborar projetos de drenagem e rodovias; Participar de projetos-pilotos de 
construção, visitando os trabalhos, promovendo treinamentos e aconselhando quanto à utilização correta das técnicas e 
processos, para assegurar o cumprimento dos padrões de qualidade à segurança recomendadas; Fornecer orientação 
técnica e revisão teórica e prática a profissionais e auxiliar, do desenvolvimento de projetos e detalhes complementares,  
acompanhando a sua execução, para possibilitar o atendimento às normas e especificações técnicas; Funcionar como 
perito de sua área, em questões judiciais; Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 404 – FARMACÊUTICO
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Requisito: Ensino Superior em Farmácia e registro no CRF.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar  tarefas  diversas  relacionadas com a composição  e  fornecimento  de 
medicamentos e outros preparados; análise de substâncias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e  
aparelhos  especiais,  baseando-se  em  fórmulas  estabelecidas  para  atender  a  receitas  médicas,  odontológicas  e 
veterinárias;  Fazer  a  manipulação  dos  insumos  farmacêuticos,  como  medição,  pesagem  e  mistura,  utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender à produção de remédios; Analisar produtos farmacêuticos em 
fase de elaboração e seus insumos, efetuando controle de qualidade física, química e biológica dos mesmos; Efetuar  
controle  de entorpecentes e medicamentos equiparados,  anotando em mapas,  guias e  livros,  segundo receituários 
devidamente preenchidos para atender dispositivos legais; Opinar na compra de matérias-primas para a fabricação de 
produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas; 
Realizar  trabalhos  de  distribuição  de  medicamentos;  Efetuar  e/  ou  coordenar  pesquisas  para  a  produção  de 
medicamentos  ou atualização  de  técnicas  adotadas,  orientando e  controlando  as  atividades de  equipes  auxiliares; 
Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 405 – FISCAL AMBIENTAL

Requisito: Ensino Superior Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Executar  serviços  inerentes  à  fiscalização  ambiental;  Efetuar  vistorias, 
levantamentos e avaliações; Lavrar autos de constatação e informar sobre a ocorrência de infrações; Lavrar o Termo de 
advertência  circunstanciado  comunicando a  infração  cometida  e  as  penalidades que  está  sujeito;  Lavrar  autos  de 
infração; Lavrar o termo de embargos e interdição; Lavrar termos de apreensão de animais, produtos ou subprodutos da 
fauna e da flora, instrumentos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; Lavrar termos de  
suspensão  de  venda  ou  fabricação  do  produto;  Elaborar  laudos  técnicos  de  inspeção;  Intimar,  por  escrito,  os 
responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos;  Desenvolver  operações de 
controle aos ilícitos ambientais; Prestar atendimento a acidentes ambientais, encaminhando providencias no sentido de 
sanar os problemas ambientais ocorridos; Vistoriar instalações hidráulicas e sanitárias de imóveis; Fiscalizar a circulação 
de veículos com cargas perigosas; Exercer outras atividades que lhes vierem a ser designadas; Fiscalizar todas as 
formas de agressão ao ambiente, aplicar as penalidades cabíveis e orientar sua recuperação.

Cargo: 406 – MÉDICO ESF

Requisito: Ensino Superior em Medicina e registro no CRM.

Atividades relacionadas ao cargo: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 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; Participar da formulação de diagnóstico de saúde pública, realizando  
levantamento da situação dos serviços de saúde do Município e identificando prioridades para definição dos programas  
a serem desenvolvidos;  Participar  de programas de  saúde pública,  acompanhando a implantação  e avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às 
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participar da elaboração de normas de organização e de 
funcionamento  dos  serviços  de  saúde  no  Município;  Participar  das  definições  dos  programas  de  atualização  e 
aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos 
conteúdos programáticos; Opinar, tecnicamente, nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e 
manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física,  
mental e de óbito, para atender às determinações legais; Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos  
especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-los ao 
especialista; Registrar consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares 
para efetuar a orientação adequada; Analisar e interpretar resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros,  comparando-os  com padrões  normais  para  confirmar  ou  informar  o  diagnóstico;  Prescrever  medicamentos, 
indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente; Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada para prevenir consequências mais graves ao 
trabalhado; Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades  na  unidade  de  saúde  para  promover  a  saúde  e  o  bem-estar  da  comunidade;  realizar  consultas  e 
procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001;  
encaminhar  aos  serviços  de  maior  complexidade,  quando necessário,  garantindo  a  continuidade do  tratamento  na 
Unidade de Saúde da Família, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contrarreferência; realizar  
pequenas cirurgias ambulatoriais; identificar e acompanhar as gestantes no pré-natal e no puerpério na Unidade de 
Saúde  da  Família;  Conhecer  as  realidades  das  famílias  pelas  quais  são  responsáveis,  com  ênfase  nas  suas 
características sociais,  econômicas,  culturais,  demográficas e epidemiológicas;  identificar  os problemas de saúde e 
situações de risco mais comuns aos quais aquela população está exposta; promover a interação e integração com todas  
as ações executadas pelo Programa de Saúde da Família com os demais integrantes da Equipe da Unidade de Saúde  
da Família; elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde 
e fatores que colocam em risco a saúde; executar, de acordo com a sua atribuição profissional, os procedimentos de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo da vida; valorizar a relação com o usuário e com a família, para a 
criação de vínculo de confiança, de afeto e de respeito; garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um 
sistema  de  referência  e  contrarreferência  para  os  casos  de  maior  complexidade;  prestar  a  assistência  integral  à 
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população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada; coordenar, participar de e/ou organizar 
grupos de  educação para  saúde;  promover  ações intersetoriais  e  parcerias  com organizações formais  e  informais  
existentes na comunidade para o enfrentamento dos problemas identificados; fomentar a participação popular, discutindo 
com  a  comunidade  conceitos  de  cidadania,  de  direito  à  saúde  e  suas  bases  legais;  incentivar  a  formação  e/ou 
participação ativa da comunidade no Conselho Municipal de Saúde; auxiliar na implantação do Cartão Nacional de  
Saúde; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência;  
Desempenhar outras tarefas correlatas.

Cargo: 407 – MÉDICO PLANTONISTA

Requisito: Ensino Superior em Medicina e registro no CRM.

Atividades relacionadas ao cargo: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 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; Participar da formulação de diagnóstico de saúde pública, realizando  
levantamento da situação dos serviços de saúde do Município e identificando prioridades para definição dos programas  
a serem desenvolvidos;  Participar  de programas de  saúde pública,  acompanhando a implantação  e avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às 
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participar da elaboração de normas de organização e de 
funcionamento  dos  serviços  de  saúde  no  Município;  Participar  das  definições  dos  programas  de  atualização  e 
aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos 
conteúdos programáticos; Opinar, tecnicamente, nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e 
manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física,  
mental e de óbito, para atender às determinações legais; Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos  
especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-los ao 
especialista; Registrar consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares 
para efetuar a orientação adequada; Analisar e interpretar resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros,  comparando-os  com padrões  normais  para  confirmar  ou  informar  o  diagnóstico;  Prescrever  medicamentos, 
indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente; Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada para prevenir conseqüências mais graves ao 
trabalhado; Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; Desempenhar outras tarefas  
correlatas.

Cargo: 408 – MÉDICO PSIQUIATRA

Requisito: Ensino Superior em Medicina com Especialização em Psiquiatra e registro no CRM.

Atividades relacionadas ao cargo: Tratar das afecções psicolatológicas, empregando técnica especiais, individuais ou 
em grupo, para prevenir,  recuperar ou reabilitar o paciente;  Examinar o paciente,  anotando em meio específicos a 
observação, o desenvolvimento da empatia e outros, para situar a sua problemática conflitiva; Desenvolver a catarse do 
paciente, estabelecendo a intercomunicação e a transferência, para elaborar o diagnóstico; Encaminhar o paciente a 
sessões de psicoterapia individual ou em grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para  
auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; Proceder ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, 
formando  grupos  de  adolescentes,  de  pais,  de  alcoólatras  e  outros,  para  proporcionar  orientação  sexual,  terapia 
ocupacional, preparação para o matrimônio, psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; Aconselhar familiares  
dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os  
mesmos; Prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais 
para  promover  estímulos  cerebrais  ou  diminuir  excitações;  realizar  cirurgias  específicas,  utilizando  instrumentos  e 
aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; Zelar pela conservação de boas  
condições  de  trabalho,  quanto  ao ambiente  físico,  limpeza  do  local,  equipamentos  e  matérias  que  utiliza,  visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; Executar outras atribuições afins.
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