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ANEXO II – DESCRIÇÕES DOS CARGOS 
 

Título do Cargo: AGENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
 
Descrição Sumária: 
Executar tarefas de coleta de lixo em vias públicas do município, mantendo a limpeza e a higiene. 
Realizar serviços gerais de reparo, manutenção e conservação nos prédios e vias públicas. 
 
Descrição Detalhada: 
Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, efetivando a varrição das ruas, recolhendo o lixo, 
despejando-o em veículos especiais; 
Recolher o entulho de construções colocado nas calçadas, transportando - os para os depósitos apropriados;  
Zelar pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo amontoando ou acondicionando-o em latões;  
Executar, sob a orientação do profissional responsável, as tarefas relativas ao setor em que está lotado; 
Providenciar, bem como zelar pelos materiais, ferramentas e equipamentos providenciando os acessórios necessários 
para a execução dos serviços; 
Executar tarefas de limpeza e organização do local de trabalho assegurando as condições adequadas para realização 
das atividades; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos exigidos: 

Escolaridade: sem exigência de escolaridade. 

 
 

Título do Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS DE CAMPO 
 
Descrição Sumária: 
Efetuar a leitura do consumo de água e esgoto. Realizar a entrega das contas e as notificações das contas vencidas e 
não pagas.  Atuar no controle da produção e qualidade da água fornecida aos consumidores. 
 
Descrição Detalhada: 
Realizar vistoria diária; 
Realizar a cloração de água fornecida aos usuários do sistema de água e esgoto; 
Manter o controle dos níveis de reserva de água para abastecimento do município; 
Controlar a vazão estimada de cada poço artesiano de abastecimento; 
Fazer manutenção dos painéis do departamento de água e esgoto; 
Efetuar a leitura do consumo de água esgoto das unidades consumidoras; 
Registrar os dados coletados na leitura do consumo de água e esgoto; 
Realizar vistorias nas unidades consumidoras; 
Elaborar relatórios sobre as vistorias realizadas, detalhamento os problemas encontrados e os procedimentos 
realizados; 
Realizar a entrega das contas e notificações aos usuários do sistema de água e esgoto; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

 
 

Título do Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Descrição Sumária: 
Executar tarefas simples e de pouca complexidade, nas diversas unidades administrativas, como digitação, registro, 
controle e arquivo de documentos.  
 
Descrição Detalhada: 
Executar serviços de digitação de correspondências internas e externas, preenchimento de guias, notificações, 
formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas; 
Receber e expedir documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em livros apropriados, para 
manter o controle de sua tramitação; 



Atender e efetuar chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer 
informações; 
Receber e transmitir fax; 
Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, código ou ordem 
alfanumérica para facilitar sua localização quando necessário; 
Participar do controle de requisição do material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e 
acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário à unidade de trabalho; 
Executar tarefas de baixa complexidade de acordo com a necessidade das unidades organizacionais; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

 
 

Título do Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Descrição Sumária: 
Executar serviços administrativos, de natureza complexa, para atender rotinas preestabelecidas nas unidades. Manusear 
papéis em geral, que devem ser conservados, guardados, registrados, anotados e de fácil localização e verificação, em 
forma legível, por qualquer um que necessite de informações neles contidas. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações solicitadas, para 
elaborar respostas e posterior encaminhamento; 
Redigir e digitar atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, memorandos, atas, circulares e outros, 
utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina administrativa; 
Elaborar estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, computando gastos 
com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, efetuando levantamentos, compilando 
dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição financeira, contábil e outros; 
Atender o público em geral, pessoalmente ou por telefone, prestando orientações e realizando encaminhamentos;  
Orientar os servidores quanto às normas disciplinares e as rotinas de funcionamento da Unidade;  
Auxiliar na execução de atividades pertinentes à área de pessoal;  
Atualizar tabelas e quadros demonstrativos; emitir relatórios e listagens;  
Tirar cópias; passar e receber fax; acompanhar reuniões de trabalho;  
Zelar pela guarda e conservação  dos equipamentos e materiais utilizados; 
Controlar a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, estipulando ou informando horários para 
compromissos, reuniões e outros; 
Auxiliar na realização das demais atividades administrativas da unidade em que estiver lotado; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino médio completo. 

 
 

Título do Cargo: ASSISTENTE JURÍDICO 
 
Descrição Sumária: 
Executar serviços de apoio na área jurídica, fornecendo e recebendo informações diversas, tratando documentos 
variados e cumprindo todo procedimento necessário ao ambiente organizacional. 
 
Descrição Detalhada: 
Prestar atendimento ao público, pessoalmente ou por telefone; 
Agendar audiências, preparar a documentação necessária, tirar xérox e acompanhar o procurador na audiência como 
preposto; 
Acompanhar agenda diária dos procuradores; 
Verificar publicação de processos; 
Acompanhar o andamento de processos no fórum;  
Protocolar petições e entregar processos; 
Receber requerimentos, ofícios e processos na procuradoria; 
Organizar o arquivo de todos os processos; 
Abertura e instauração de sindicância; 
Organizar as execuções fiscais; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 



Requisitos Exigidos 

Escolaridade: Ensino Médio completo, com especialização. 

 
 

 
Título do Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR 
 
Descrição Sumária: 
Executar manutenções elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos. Realizar manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando móveis, substituindo e 
ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos. Realizar serviços gerais de reparo, 
manutenção e conservação nos prédios escolares. 
 
Descrição Detalhada: 
Executar serviços de recuperação, instalação e manutenção nas áreas de carpintaria, eletricidade, hidráulica, solda, 
marcenaria, pintura e alvenaria, utilizando ferramentas, equipamentos e materiais apropriados para assegurar a 
realização de trabalho específico de cada setor; 
Executar, sob a orientação do profissional responsável, as tarefas relativas ao setor em que está lotado; 
Providenciar, bem como zelar pelos materiais, ferramentas e equipamentos providenciando os acessórios necessários 
para a execução dos serviços; 
Executar tarefas de limpeza e organização do local de trabalho assegurando as condições adequadas para realização 
das atividades; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Fundamental concluído.  

 
 

Título do Cargo: AGENTE DE CONTROLE DE VETORES 
 
Descrição Sumária: 
Realizar levantamento e pesquisa perifocal e focal; orientar moradores e realizar controle mecânico e químico dos focos. 
 
Descrição Detalhada: 
Realizar levantamento de índices de densidade larvária, pesquisa larvária e tratamento perifocal e focal de pontos 
estratégicos; 
Orientar o responsável pelo ponto estratégico sobre medidas para melhoria das condições sanitárias do 
estabelecimento; 
Orientar o morador ou responsável por estabelecimento comercial ou industrial sobre como evitar criadouros de Aedes 
Aegypti em sua casa ou estabelecimento; 
Realizar controle mecânico de criadouros (nas residências), através de remoção, distribuição, mudança de posição ou 
de localização destes criadouros com a ajuda do morador; 
Realizar controle através de aplicação de larvicida (tratamento focal) nas situações em que as medidas de controle 
mecânico não sejam suficientes para eliminar todos os criadouros potenciais existentes; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

 
 

Título do Cargo: ATENDENTE DE ALUNOS 
 
Descrição Sumária: 
Orientar e inspecionar o comportamento dos alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, 
garantindo a disciplina e segurança dos mesmos; 
 
Descrição Detalhada: 
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao 
convívio e recreação escolar; 
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da ausência dos 
mesmos, para colaborar no processo educativo; 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, 
higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; 
Auxiliar nas tarefas de portaria, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes; 
Orientar os alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários; 



Prestar apoio às atividades acadêmicas e controlar as atividades livres dos alunos; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

 
 

Título do Cargo: AGENTE DE SEGURANÇA ESCOLAR 
 
Descrição Sumária: 
Executar serviços de segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta 
predeterminadas para a segurança do pessoal em atividade na instituição escolar, bem como do prédio onde ela está 
instalada. 
 
Descrição Detalhada: 
Exercer serviço de segurança em creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências; 
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se as portas, janelas, 
portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente para evitar roubos, outros danos e agressões as pessoas; 
Controlar a movimentação de pessoas; veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, anotando o número dos 
mesmos, para evitar desvio de materiais e outras faltas; 
Inspecionar as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos de limpeza, remoção ou 
incineração de resíduos; 
Encarregar-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos 
destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

 
 

Título do Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
 
Descrição Sumária: 
Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e 
necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social. 
 
Descrição Detalhada: 
Organizar a participação dos indivíduos em grupo, desenvolver suas potencialidades e promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o processo coletivo e a melhoria do comportamento individual; 
Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos recursos e 
das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover seu 
desenvolvimento; 
Planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para 
identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; 
Efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando 
atendimento na medida do possível; 
Acompanhar casos especiais como problema de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo 
o encaminhamento ao órgão competente de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos exigidos: 
Escolaridade: Curso Superior completo em Assistência Social. 
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Assistência Social – CRESS 

 
 

Título do Cargo: COZINHEIRO 
 
Descrição Sumária: 
Preparar e distribuir alimentos, selecionando os ingredientes necessários, observando a higiene e conservação dos 
mesmos. 
 
Descrição Detalhada: 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidade estabelecida e 



qualidade dos gêneros alimentícios; 
Preparar e servir café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender os funcionários e visitantes da prefeitura; 
Distribuir as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados; 
Providenciar a limpeza da cozinha, lavando, enxugando equipamentos, utensílios, pisos e azulejos; 
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e 
guarda; 
Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios, observando a data de validade e quantidade, bem como 
a adequação do local reservado à estocagem; 
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras 
necessidades; 
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

 
 

Título do Cargo: DENTISTA 
 
Descrição Sumária: 
Diagnosticar e tratar de afecções da boca, dentes e região maxilo-facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para 
promover e recuperar a saúde bucal. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e outras 
afecções; 
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos 
e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; 
Executar serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais 
graves; 
Restaurar as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento 
do processo e estabelecer a forma e função do dente; 
Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a extração de focos e infecção; 
Executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, 
para promover a conservação de dentes e gengivas; 
Verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, 
para acompanhar a evolução do tratamento; 
Orientar 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 à população em geral; 
Zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e 
utilização; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos 
Escolaridade: Curso Superior Completo em Odontologia. 
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO.   

 
 

Título do Cargo: FARMACÊUTICO 
 
Descrição Sumária: 
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimentos de medicamentos e outros preparos, analisar 
substâncias, materiais e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em formas 
estabelecidas, para atender as receitas médicas, odontológicas, e veterinárias. 
 
Descrição Detalhada: 
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros segundo os receituários 
devidamente preenchidos, para atender os dispositivos legais; 
Fazer análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para 
complementar o diagnósticos de doenças; 
Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com visitas ao resguardo da saúde pública; 
Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas 
periódicas e atuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação 
vigente; 



Assessorar autoridades superiores, prestando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim 
de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos 
Escolaridade: Curso Superior completo de Farmácia. 
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Farmácia – CRF.   

 
 

Título do Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 
Descrição Detalhada: 
Executar serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta 
pré-determinadas, para assegurar a ordem do prédio e segurança do local. 
 
Descrição Detalhada: 
Exercer a vigilância em, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de saúde, estabelecimentos de 
ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os e inspecionando suas dependências; 
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, 
portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente; 
Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, anotando o número dos 
mesmos, para evitar desvio de materiais e outras faltas; 
Zelar pela segurança de veículos, equipamentos da oficina mecânica, e demais equipamentos da Administração 
Municipal, fiscalizando a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda; 
Inspecionar as dependências da organização para assegurar o bem-estar dos ocupantes; 
Encarregar-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos 
destinatários; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 
Exigência do cargo: não possuir antecedentes criminais, comprovado por certidões expedidas pelos órgãos 
competentes. 

 
 

Título do Cargo: MECÂNICO 
 
Descrição Sumária: 
Elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. 
Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou  por meio de aparelhos ou banco de 
provas, para determinar os defeitos e anormalidade de funcionamento; 
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição 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; 
Recondicionar o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos 
faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo; 
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários 
para a execução dos serviços; 
Efetuar a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos desenhos ou 
especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; 
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.  
Exigência do cargo: Curso profissionalizante em mecânica.    

 
 

 

Título do Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL  
 



Descrição Sumária: 
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. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, 
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; 
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para 
efetuar a orientação adequada; 
Analisa e interpreta resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com os 
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; 
Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; 
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 do município; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Curso Superior Completo em medicina. 
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.    

 
 

Título do Cargo: MÉDICO PEDIATRA 
 
Descrição Sumária: 
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, 
preservar ou recuperar sua saúde. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar a criança, auscultuando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe 
as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; 
Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais para orientar a 
alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; 
Estabelecer o plano médico, terapêutico, profilático, prescrevendo medicação, tratamentos e dietas especiais, para 
solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, tétano, 
difteria, coqueluche e outras doenças. 
Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, 
para possibilitar a recuperação da saúde; 
Indicar a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a programação; 
Encaminhar para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que julgar necessário; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos 
Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina. 
Exigência do cargo: Especialização em Pediatria e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. 

 
 

Título do Cargo: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 
Descrição Sumária: 
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções 
cardíacas congênitas ou adquiridas. 
 
Descrição Detalhada: 
Efetuar diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e outros processos, para 
estabelecer conduta terapêutica; 
Supervisionar a realização de eletrocardiograma ou executá-lo manipulando o eletrocardiógrafo e monitores, para 
auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; 
Preparar clinicamente o paciente para a cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, 
para prevenir intercorrência e acidentes no ato cirúrgico; 



Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou quando necessário, mantendo o controle pela 
auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para andamento satisfatório das mesmas; 
Realizar cirurgias do coração e outros órgão torácicos, utilizando aparelho coração-pulmão artificial, pelo sistema extra-
corpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose e ponte-safena; 
Realizar controle periódico de doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias inquêmicas, 
praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências 
cardíacas, pericardites e outras afecções; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina 
Exigência do cargo: Especialização em Cardiologia e com registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.   

 
 

TITULO DO CARGO: MÉDICO GERIATRA 
 
Descrição Sumária: 
- 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. 
 
Descrição Detalhada: 
- Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; 
- Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para 
efetuar a orientação adequada; 
- Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com os 
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnostico; 
- Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 
observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
- Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; 
- Participar de programa 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 do município; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Graduação em medicina com especialização na área específica. 
Exigência do cargo: preferencialmente 01 (um) ano de experiência. 

 

 

Título do Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
 
Descrição Sumária: 
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do 
aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, prestar assistência médica específica e empregando tratamento clínico-
cirúrgico. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; 
Realizar exames específicos de colposcopia, colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico 
preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; 
Fazer cauterização do colo uterino, empregando termacautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; 
Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair 
órgãos ou formações patológicas; 
Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial, para auxiliar no diagnóstico; 
Fazer a anamnese, exame clínico e obstetrício e requisitar ou realizar testes de laboratório, valendo-se de técnicas 
usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez; 
Requisitar exames de sangue, fezes e urina e interpretar os resultados dos mesmos, comparando-os com os padrões 
normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstia 
hipertensiva e outras que possam pertubar a gestação; 
Controlar a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a 
pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; 
Acompanhar a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições 
do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da parturiente, para evitar distocia; 



Indicar o tipo de parto atentando para as condições de pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados 
satisfatórios; 
Assistir a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou no cesariano, fazendo as intervenções necessárias, para preservar 
a vida da mãe e do filho; 
Realizar o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do organismo da 
mulher; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos 
Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina. 
Exigência do cargo: Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM 

 
 

Título do Cargo: MÉDICO INFECTOLOGISTA 
 
Descrição Sumária: 
Prestar atendimento médico infectológico à população em geral; treinar profissionais da rede de saúde municipal; fazer 
diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de doenças  infectológicas. 
 
Descrição Detalhada: 
Prestar atendimento médico infectológico à população em geral nas diversas modalidades assistenciais do Programa 
DST/AIDS; 
Treinar profissionais da rede para o atendimento de pacientes com infecção pelo HIV/AIDS; 
Deter conhecimento sobre o funcionamento o SUS – Sistema Único de Saúde, assim como a Lei nº. 10.294 e suas 
alterações, tudo o que dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público de saúde do Estado de São Paulo. 
Desenvolver trabalhos direcionados a fisipatogenia, classificação, manifestações clínicas, tratamento, terapia anti-
retroviral, interações medicamentosas, diagnóstico laboratorial da infecção HIV, profilaxia pós exposição, transmissão 
viral, sarcoma de kaposi (diagnóstico, tratamento e profilaxia da co-infecção HIV / hepatite B e C); 
Fazer trabalho educativo, preventivo e tratamento relacionado a doenças sexualmente transmissíveis; 
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 do município; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina. 
Exigência do cargo: Especialização em Infectologia e Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.     

 
 

Título do Cargo: MÉDICO PSIQUIATRA 
 
Descrição Sumária: 
Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, recuperar 
ou reabilitar o paciente. 
 
Descrição Detalhada: 
Examinar o paciente, anotando em meios especificações 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 e ajustar-se ao meio; 
Proceder o planejamento, orientando 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 informação de atitudes 
adequadas ao tratamento 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 aparelhos e instrumentos especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes 
de hiperexcitabilidade; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos 

Escolaridade: Curso Superior completo em Medicina.  



Exigência do cargo: Especialização em Psiquiatria e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.   

 
 

Título do Cargo: MONITOR DE CRECHE 
 
Descrição Sumária: 
Atuar nas Unidades de Educação da prefeitura, acolhendo, cuidando, educando e desenvolvendo hábitos de higiene em 
crianças de 0 a 6 anos, em conformidade com a proposta educacional. 
 
Descrição Detalhada: 
Cuidar das crianças da creche, proporcionando um convívio harmonioso com as crianças e colegas; 
Promover o contato afetivo e harmonioso entre adulto e a criança; 
Conhecer e acompanhar o desenvolvimento das crianças, seus progressos e dificuldades;  
Subsidiar e orientar as crianças em suas atividades pedagógicas recreativas, alimentares, higiênicas, fisiológicas e de 
repouso;  
Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da Unidade; 
Assessorar o professor no seu trabalho cotidiano; 
Aplicar exercícios, jogos, brincadeiras e diversões utilizando no seu trabalho cotidiano, brinquedos, ginástica, música e 
lazer; 
Desenvolver hábitos de higiene, alimentação, vestuário, juntamente com a família; 
Participar na elaboração da proposta pedagógica da creche; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

 
 

Título do Cargo: MOTORISTA 
 
Áreas de atuação: 
- veículos da frota; 
- ambulâncias; 
- transporte de alunos. 
 
Descrição Sumária: 
Dirigir e manobrar veículos automotores tais como, caminhões, ônibus, microônibus, peruas, ambulâncias e demais 
veículos pertencentes a frota municipal, de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas. 
 
Descrição Detalhada: 
Verificar os itinerários, o número de viagem e outras instruções de trânsito e a sinalização; 
Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, munck, coleta de lixo, obedecendo às normas 
de segurança do trabalho; 
Zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes 
transportados; 
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos; 
Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, quilometragem rodada, 
itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; 
Dirigir veículo utilitário transportando funcionários e usuários para locais diversos dentro do município e a outros 
municípios;  
Transportar mercadorias, malotes, equipamentos e materiais;  
Zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados;  
Zelar pela documentação e conservação do veículo; inspecionar o veículo diariamente; observar as regras e o fluxo do 
trânsito;  
Emitir relatórios; recolher o veiculo, após a jornada de trabalho conduzindo-o à garagem;  
Manusear mapas no sentido de encontrar os locais chamados, dirigir-se ao local solicitado;  
Reconhecer situações de risco e solicitar auxílio a base via rádio, descrevendo de forma clara e precisa a situação no 
local da ocorrência;  
Executar manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida até a chegada da equipe de atendimento completa;  
Auxiliar a equipe médica e de enfermagem no atendimento aos pacientes no local da ocorrência;  
Auxiliar as equipes nas imobilizações e transporte de vítimas; zelar pelos materiais e equipamentos existentes nas 
ambulâncias;   
Zelar pelo uso adequado e pela limpeza das viaturas, interna e externamente, considerando aspecto básicos de higiene,  
biossegurança e materiais;  
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 



Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Exigência do cargo: Carteira Nacional de Habilitação categoria D.  

 

Título do Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VIATURAS 
 
Descrição Sumária: 
Operar máquinas, caminhões e viaturas, conduzido-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e 
compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar recapeamento de asfalto e concreto nas estradas e 
outros, auxiliando na execução de obras públicas. 
 
Descrição Detalhada: 
Transportar, com veículo utilitário de pequeno porte, materiais de abastecimento e reparos para o sistema de água e 
esgoto; 
Conduzir caminhão tanque com água para abastecimento em locais determinados; 
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que u  utiliza na execução de 
suas tarefas; 
Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e 
mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; 
Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; 
Operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; 
Operar máquinas providas de martelo acionando mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeiras, de 
concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; 
Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras; 
Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las 
segundo as necessidades do trabalho; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Exigência do cargo: Carteira Nacional de Habilitação categoria D. 

 
 

Título do Cargo: OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO 
 
Descrição Sumária: 
Realizar o atendimento operacional referente ao sistema de água e esgoto nas unidades consumidoras. 
 
Descrição Detalhada: 
Efetuar ligações do sistema de água e esgoto nas unidades consumidoras; 
Realizar o corte de fornecimentos de água dos usuários; 
Realizar a extensão da rede de água e esgoto no município de Serrana; 
Desobstruir o sistema de esgoto; 
Consertar os vazamentos ocorridos nas redes de água; 
Instalar os cavaletes com hidrômetros nas unidades consumidores; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: sem exigência de escolaridade. 

 
 

Título do Cargo: PADEIRO 
 
Descrição Sumária: 
Planejar e executar a produção de pães, bolos e doces, preparando e cozinhando massas diversas, para abastecer o 
serviço de merenda escolar e outros. 
 
Descrição Detalhada: 
Separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades necessárias, para confeccionar a massa; 
Efetuar o tratamento necessário à massa, fermentando, misturando e amassando seus ingredientes, a fim de prepará-la 
para o cozimento; 
Dividir a massa, cortando ou enrolando e dando o formato desejado, colocando-a em fôrmas ou tabuleiros previamente 
preparados para serem postos na estufa, permitindo o seu crescimento; 
Separar os pães, bolos e doces, acondicionando-os em caixas apropriadas, para serem entregues aos locais 
determinados; 



Comunicar irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas, indicando as providências cabíveis, para evitar 
o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o funcionamento dos equipamentos; 
Colaborar na limpeza e higienização das dependências da padaria, bem como dos equipamentos e utensílios; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos exigidos: 
Escolaridade: sem exigência de escolaridade. 
Exigência do cargo: curso específico na área.  

 
 

Título do Cargo: PEDREIRO 
 
Descrição Sumária: 
Executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas, 
rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares. 
 
Descrição Detalhada: 
Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para selecionar o 
material e estabelecer as operações a executar; 
Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e 
talhadeira;  
Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com 
ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias; 
Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, 
aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas;  
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e 
nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

 
 

Título do Cargo: PSICÓLOGO 
  
Descrição Sumária: 
 
Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área educacional e organizacional, elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.  
 
Descrição Detalhada: 
 
Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando ao desenvolvimento 
psíquico, motor e social do indivíduo, em relação a sua integração à família e à sociedade; 
Prestar atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos 
homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução de seus problemas; 
Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando ao desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças 
e adolescentes em relação a sua integração à escola e a família; 
Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando 
o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; 
Efetuar análises de ocupações e acompanhamento de avaliação e de desempenho pessoal, colaborando com equipes 
multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; 
Promover o ajustamento de indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-realização; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Curso Superior completo de Psicologia. 
Exigência do cargo: Registro no Conselho Regional de Psicologia.   

 
 
 
 
 

Professor de Educação Básica 



 Professor de Educação Básica - Matemática; 

 Professor de Educação Básica – Educação Física; 

 Professor de Educação Básica – Infantil e Fundamental 
 
Descrição Sumária:  

 Ministrar aulas na educação básica. Preparar aulas, efetuar registros burocráticos e pedagógicos e planejar o curso 
de acordo com as diretrizes educacionais. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades 
de comunicação. 
 
Descrição detalhada:  

 Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Elaborar estratégias de aceleração e acompanhamento específico dos alunos que apresentarem menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e horas – aula estabelecidos, além de participar integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Participar de programas específicos que vierem a ser elaborados pela Secretaria Municipal da Educação; 

 Emitir relatórios e preencher boletins de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos; 

 Articular com a equipe de apoio multidisciplinar, quando necessário; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos  
Escolaridade:  
 
Professor de Educação Básica - Matemática: Licenciatura de graduação plena na área de atuação. 
Professor de Educação Básica – Educação Física: Licenciatura de graduação plena na área de atuação. 
Professor de Educação Básica – Infantil e Fundamental: Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica 
para o magistério ou curso normal em nível médio ou normal superior. 
 
Experiência: não necessita de experiência anterior. 

 
 

Título do Cargo: QUÍMICO 
 
Descrição Sumária: 
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes de análise e 
critérios de amostragem, homogeneizar, dimensionar e solubilizar amostras. 
 
Descrição Detalhada: 
Conduzir e controlar o tratamento de água. 
Preparar soluções químicas que serão utilizadas no tratamento conforme formulações estabelecidas. 
Manter o controle operacional das unidades da capacitação, adução, tratamento, reservação e distribuição. 
Exigir dos fabricantes de produtos químicos utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na produção e 
distribuição que tenham contato com a água, que efetuem o controle de qualidade. 
Executar análises laboratoriais da água, coletando amostras provenientes de diversas partes que compõem o sistema de 
abastecimento. 
Manter-se atualizado e atuar na capacitação e utilização técnica dos profissionais encarregados da operação do sistema 
e do controle de qualidade da água. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Formação em curso superior na área de Química. 
Experiência: conhecimento da legislação pertinente ao Controle de Qualidade da Água. 

 
 

Título do Cargo: SECRETÁRIO EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
Descrição Sumária: 
Organizar atividades pertinentes à secretaria da escola. 
 
Descrição Detalhada: 
Organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, 
bem como o que se refere à matricula, frequência e histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, interesse 
e comportamento dos mesmos. 
Executar tarefas relativas à anotação, organização de documentos e outros serviços administrativos, procedendo de 
acordo com as normas específicas, para agilizar o fluxo de trabalhos dentro da secretaria. 



Supervisionar e orientar os demais servidores na execução das atividades da secretaria como redigir correspondências, 
verificar a regularidade da documentação referente à transferência de alunos, registros de documentos, para assegurar o 
funcionamento eficiente da unidade. 
Elaborar propostas das necessidades de material permanente e de consumo, submetendo à aprovação do diretor, para 
atender as necessidades da unidade. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: segundo grau completo. 
Experiência: alguma anterior, de seis meses a um ano, conhecimento da língua portuguesa, redação própria e prática 
em datilografia. 

 
 

Título do Cargo: SERVENTE DE PEDREIRO 
 
Descrição Sumária: 
Auxiliar o pedreiro na execução dos trabalhos, preparando e fornecendo ferramentas e materiais necessários. 
 
Descrição Detalhada: 
Auxiliar o pedreiro em todas as medições na obra; 
Responder pela manutenção, limpeza e guarda de todos os equipamentos; 
Fazer a limpeza do canteiro de obra; 
Desenvolver funções do pedreiro, na condição de aprendiz, com o objetivo de alcançar as funções de pedreiro; 
Preparar argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os materiais necessários na proporção adequada, para 
assentamento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; 
Auxiliar na abertura de paredes para instalação de tubos, condutores de fiação elétrica ou tabulação hidráulica; 
Executar tarefas na construção civil, escavando valas, transportando e misturando materiais e trabalhando na montagem 
e desmontagem de armações, para auxiliar a edificação ou reforma de prédios, estradas pontes, e outras obras, sob a 
orientação do pedreiro ou do mestre-de-obras; 
Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho – de - mão e 
ferramentas manuais, para possibilitar a utilização ou remoção daqueles materiais; 
Realizar trabalhos de manutenção corretiva do prédio, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, 
trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos exigidos: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

 
 

Título do Cargo: TÉCNICO EM FARMÁCIA 
  
Descrição Sumária: 
Realizar operações farmacotécnicas a nível médio; conferir fórmulas; efetuar manutenção de rotina em equipamentos, 
utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas; controlar estoques; realizar testes de qualidade de matérias-
primas, produtos e equipamentos. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Ensino Médio completo. 
Exigência do cargo: Curso específico de Técnico de farmácia e registro no Conselho Regional de Farmácia. 

 
 

Título do cargo: TECNICO EM SAÚDE BUCAL 
 
Descrição Sumária 
Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio.  
Prevenir doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal.  
Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista.  
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Descrição Detalhada: 
Agendar consultas; triar pacientes; realizar a anamnese do paciente; elaborar projetos para a saúde bucal; interpretar 
informações técnicas; agilizar o atendimento odontológico; preparar equipamentos e instrumental para o uso; 
Ensinar técnicas de higiene bucal, evidenciar placa bacteriana, realizar escovação supervisionada, aplicar métodos 
preventivos para controle da cárie dental. 
Restaurar dentes, ajustar tecnicamente a prótese no articulador; dar acabamento e polimento em próteses; confeccionar 
modelos em gesso; vazar moldes; montar modelos em articuladores; prensar peças protéticas em resina acrílica; fundir 



peças metálicas; executar inclusões simples; reproduzir modelos. 
Executar procedimentos odontológicos sob supervisão: 
Efetuar profilaxia; realizar isolamento absoluto e ou relativo; aplicar selante; aplicar cariostático nos dentes; aplicar flúor 
tópico; fazer tomada e ou revelação de raios-X, periapical e oclusal; sondar a profundidade da bolsa periodontal; efetuar 
raspagem supragengival; inserir materiais; condensar materiais; esculpir materiais; polir dentes e restaurações; remover 
suturas; moldar arcada dentária; fixar provisórios; verificar resultado dos procedimentos. 
Desinfectar instrumental e ou moldagens; esterilizar instrumental; providenciar o acondicionamento e destino do lixo; 
acondicionar materiais perfurocortante para descarte; seguir padrões ergonômicos; armazenar material esterilizado; 
cumprir normas complementares de biossegurança e segurança. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Requisitos exigidos: 

Escolaridade: Curso médio completo; Curso técnico completo em técnico de saúde bucal. 

 
 

Título do Cargo: TÉCNICO SANITARISTA 
 
Descrição Sumária: 
Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, feiras e mercados, residenciais e públicos, em escala 
de baixa, média e alta complexidade. 
 
Descrição Detalhada: 
Verificar as condições sanitárias, com objetivo de garantir a qualidade do produto, assim como colher amostras, 
interditando – os e encaminhando para análise sanitária no Instituto Adolfo Lutz; 
Encaminhar amostras de fontes naturais, como poços, minas e bicas para análise no Instituto Adolfo Lutz; 
Registrar e protocolar documentos para expedição da Licença de Funcionamento; 
Realizar vistoria em zona rural, orientando a população quanto a água potável, destino dos dejetos e uso adequado de 
agrotóxicos; 
Executar tarefas correlatas de Saúde, determinadas pelo superior imediato; 
Fornecer suporte aos setores de Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonoses, para emissão de Notificações e 
Imposições de Penalidades referente aos serviços executados pelos Agentes Sanitários, Agentes de Vetores e 
Zoonoses; 
Responder juridicamente por seus atos executados na Vigilância Sanitária Municipal; 
Elaborar e executar relatórios das inspeções realizadas, com parecer técnico conclusivo para o superior imediato para a 
emissão de Licença de Funcionamento; 
Cumprir todas as normas, leis, decretos e regulamentos Municipais, Estaduais e Federais referente ao Gênero Sanitário 
e prestar contas das ações perante a Direção Regional de Saúde de Ribeirão Preto. 
Alimentar os sistemas de informação da Vigilância Sanitária, a fim da prestação de contas de procedimentos sanitários; 
Executar ações com as Polícias Civil e Militar, para a coibição de venda de produtos vencidos e adulterados e 
incineração de entorpecentes e materiais especiais; 
Realizar ações de saúde do trabalhador em todas as empresas do Município; 
Realizar ações de Vigilância Ambiental na cidade alocada. 
  
Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

 
 

Título do Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
  
Descrição Sumária: 
Exercer atividades auxiliares de nível médio técnico, assistindo o enfermeiro no planejamento, programação, orientação 
e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes. 
 
Descrição Detalhada: 
Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a 
assistência a ser prestada pela equipe, no período de trabalho. 
Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o 
enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência de assistência 
aos pacientes; 
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção da 
desnutrição; 
Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respiradouros artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem-
estar físico e mental aos pacientes; 
Preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo normas e rotinas 
preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 



Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o 
suprimento dos mesmos; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 
 
Requisitos Exigidos: 
Escolaridade: Ensino Médio completo. 
Exigências do cargo: curso específico de Técnico de Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem – 
COREN. 

 
 


