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ANEXO I  
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CONCURSO PÚBLICO 
Cargos Atribuições Resumidas 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal; Utilizar de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio cultural da comunidade; Promover ações de 
educação para a saúde individual e coletiva, registrar, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
prestar informações, preencher fichas e formulários integrantes da documentação das famílias 
atendidas pelo programa; arquivar e manter em condições ideais de conservação toda a 
documentação que fizer parte do ESF, participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Executar outras tarefas correlatas 

Agente Fiscalizador 

Executar de acordo com programação especifica e área de atuação, serviços de fiscalização de 
postura, edificações e transporte públicos; fiscalizar e orientar o contribuinte em geral; realizar 
serviços de fiscalização  tributaria e  desenvolver estudos, problemas e projetos  referentes à 
política tributária- Fiscal do Município. Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas 
pelo seu superior. 

Cozinheira 
Preparação dos alimentos (cereais, verduras, legumes, etc. ) noções básicas de higiene básica e 
pessoal, conhecimento e uso de utensílios de cozinha; conhecimento de uso de produtos de 
limpeza usados na cozinha. 

Escriturário 
Desenvolver serviço de apoio administrativo na área de atuação, bem como, auxiliar no 
planejamento, organização e analise as atividades administrativas em geral. Executar tarefas  
correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 

Fiscal Externo 

Fiscalizar tributos municipais, inspecionando estabelecimentos industriais, de prestação de 
serviços e demais entidades, examinando documentos, para defender os interesses da Fazenda 
Publica Municipal e da Economia popular. Executar tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo seu superior.. 

Médico 

Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, 
adolescente, mulher e idoso; 
Realizar consultas e procedimentos no USF e, quando necessário, no domicilio; 
Realizar as atividades clinicas correspondentes as áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS 2001; 
Aliar a atuação clinica a pratica da Saúde Coletiva; 
Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc. 
Realizar o pronto atendimento medica nas urgências e emergências; 
 Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade 
do tratamento da USF, por meio de um sistema de acompanhamento e de referencia e contra-
referencia; 
Realizar as atividades relacionadas ao atendimento em saúde ocupacional e do trabalho, 
seguindo a legislação trabalhista, previdenciária e as Normas e as Normas Regulamentadoras – 
NR´s; executar e participar da implementação e acompanhamento PPA, PPP e demais laudos de 
saúde do trabalho e ocupacional, emitir laudos de acordo com sua competência técnica, realizar 
exames clínicos, diagnósticos e tratamento medico emergencial para diversos tipos de 
enfermidades. 
Realizar atividades de programas de Vigilância Epidemiológica. 
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 
Indicar internação hospitalar; 
Solicitar exames complementares; 
Verificar e atestar óbito; 
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Executar outras atribuições correlatas a função. 

Monitor Desportivo 

Auxiliar nas atividades desportivas, ensinando princípios e regras técnicas de diversas 
modalidades, de acordo com a orientação do técnico ou treinador desportivo; 
 Auxiliar no treinamento de atletas e equipes para participarem de competições regionais e/ou 
municipais, visando garantir-lhes bom desempenho em competições esportivas de todos os 
gêneros; 
 Zelar pela conservação e armazenamento de materiais e equipamentos esportivos, 
acondicionando-os em lugares apropriados, assegurando a utilização dos mesmos; 
Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 

Operador de Maquinas 
Pesadas 

Executar diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando retro-escavadeira, auxiliar no 
transporte ou empilhamento de terra ou materiais, auxiliar na construção ou reparo de adutoras; 
Executar trabalhos de terraplanagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar taludes; 
Prestar serviços de reboque; 
Operar com rolos compactadores;  
Proceder ao transporte de aterros; 
Executar serviços de pavimentação; 
Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na maquina sob sua 
responsabilidade;  
Zelar pela conservação e limpeza da maquina sob sua responsabilidade; 
Comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia ao funcionamento da maquina; Executar 
tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 

Professor Educação 
Básica I –  

Planejar e ministrar aulas, coordenando o processo de ensino e aprendizagem na educação 
infantil, séries iniciais do Ensino fundamental, Especial e educação de jovens e adultos na zona 
urbana e rural. Tratar igualitariamente a todos os alunos, considerando a diversidade, sem 
distinção de etnia, sexo, credo religioso, convicção política ou filosófica, e condições físicas, 
intelectuais, sensoriais e comportamentais. Cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas. 
Zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de recuperação e de 
adequações curriculares, quando necessárias. Entregar no prazo determinado após o 
encerramento do bimestre e do ano letivo, os resultados de seus alunos. Realizar registro diário 
da freqüência do aluno. Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias a um 
determinado conteúdo em uma determinada série. Apropriar-se de recursos tecnológicos 
(softwares, objetos de aprendizagem etc.) que possam contribuir para seu desenvolvimento 
profissional e para sua atuação em sala de aula, explorando-os em prol da aprendizagem dos 
estudantes bem como o laboratório de informática. Pesquisar e manter seu conhecimento 
atualizado. Participar do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo e Horas organizadas pela 
escola. Elaborar e executar o Plano de trabalho das áreas de conhecimento e dos componentes 
curriculares, de acordo com a Proposta e Orientações Curriculares da Divisão Municipal de 
Educação. Criar situações de aprendizagem em que a criança possa construir a sua autonomia. 
Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos considerando as 
dimensões cognitivas, afetivas e sociais. Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas 
as situações sociais, atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional. Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a 
potencializar as aprendizagens. Selecionar e utilizar diferentes estratégias de ensino, ajustando-
os às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Avaliar a aprendizagem dos estudantes 
através de estratégias diversificadas e utilizar a análise dos resultados para reorganizar as 
estratégias de ensino. Analisar e utilizar o resultado de avaliações externas e de estudos 
acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos que necessitam de 
mudanças. Dominar os conteúdos relacionados aos temas sociais urgentes (saúde, 
sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se sobre os principais 
acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação 
profissional. Ministrar aulas, promovendo a aprendizagem de todos os alunos atendendo com 
disponibilidade e dedicação aos alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos com 
deficiências. Articular ações junto ao Atendimento Educacional Especializado/ Sala de recursos 
para o atendimento ao aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 
habilidades/ superdotação. Colaborar com as atividades para interação e articulação da escola 
com a família e a comunidade. Registrar o progresso dos alunos anotando desempenho, 
comportamento, atividades e ações efetuadas, mantendo assim um registro que permita dar 
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informações a direção da escola e pais. Comunicar ao gestor os alunos que requerem atenção 
especial no seu aprendizado. Comunicar ao gestor os alunos com excesso de faltas/aulas. 
Participar do processo de planejamento, avaliação externa, conselho de classe/série, 
implementação e avaliação da prática Pedagógica, reuniões, solenidades, , eventos e atividades 
previstas no plano de trabalho da instituição ou para as quais for convocado. Elaborar e 
executar programas educacionais cumprindo o plano de trabalho segundo a proposta da Divisão 
Municipal de Educação. Manter permanente contato com os pais dos alunos ou seus 
responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos mesmos, e obtendo 
dados de interesse para o processo educativo. Proceder a observação dos alunos, identificando 
necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que interferem na 
aprendizagem, encaminhando relatório ao gestor para devidas providências. Executar e manter 
atualizados os diários de classe, bem como os demais registros escolares e os relativos às suas 
atividades específicas e fornecer informações conforme as normas estabelecidas, cumprindo os 
prazos para entrega dos documentos escolares. Colaborar nos programas educativos e culturais 
instituídos por lei e pertinentes a escola. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas. 
Realizar recuperação paralela para os alunos de menor rendimento. 
Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de 
higiene, alimentação atendidas de forma adequada propiciando situações em que a criança 
possa construir sua autonomia. 
Cumprir as orientações pedagógicas. 
Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento, objetos da atividade docente.  

Técnico Ambiental 

Auxiliar no suporte e apoio técnico especializado ambiental, elaborar projetos de fiscalização, de 
recuperação ( reflorestamento ) e florestamento das reservas naturais, fazer diagnósticos e 
propor soluções para problemas ambientais; projetos para impedir ou diminuir a poluição e 
deterioração das águas, matas e solos, fazer monitoramento ambiental de valas sanitárias, e 
projetos de educação ambiental voltados para o interesse da municipalidade. Orientação e 
controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental, 
propor soluções para os problemas ambientais urbanos e rurais, conforme a lei e as normas 
legais, respeitando os fatores de sobrevivência dos seres vivos. Executar tarefas correlatas que 
lhe forem determinadas pelo seu superior. 

Topógrafo  

Analisar mapas, planta, títulos de propriedade e especificações, estudando-os e calculando as 
medições a serem efetuadas para preparar esquemas topográficos, planimétricos e altimétricos; 
Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do 
terreno,para decidir os pontos de partida, as vias de melhor acesso e selecionar materiais e 
instrumentos; Realizar levantamentos de área demarcada, posicionando e manejando teodolitos, 
níveis, trenas, bussolas, telêmetros e outros aparelhos de medição para determinar altitudes, 
distancias, ângulos, coordenadas, referencias de nível e outras características da superfície 
terrestre, de áreas subterrâneas e de edifícios; Registrar nas cadernetas topográficas os dados 
obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para analisá-los 
posteriormente; Avaliar as diferenças entre os pontos, altitudes e distancias, aplicando formulas, 
consultando tabelas e efetuado cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar 
as informações registradas e verificar a precisão das mesmas; Elaborar esboços, plantas, 
relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções para 
desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos; Supervisionar os trabalhos topográficos, 
determinando o balizamento, a colocação de estacas, indicando referencias de nível, marcos de 
locação e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos; Zelar pela 
manutenção e guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-os para conservá-los nos 
padrões requeridos; Executar outras atividades inerentes a função e/ou determinadas pelos 
superiores hierárquicos.   

Vigia Municipal 

Executar a vigilância interna e externa dos prédios públicos municipais em geral, de forma a 
garantir a segurança física de bens, serviços e instalações; zelar pela segurança dos servidores 
municipais; atender prontamente as pessoas, orientando-as na solução dos assuntos de seu 
interesse e, quando for o caso, encaminhar a ocorrência para os órgãos competentes; e 
participar, de maneira ativa, nas comemorações cívicas de feitos e fatos programados pelo 
Município, destinados a exaltação do patrocínio. Executar tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo seu superior.  
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

À 
Comissão Organizadora do Concurso Público nº 006/2012. 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA-SP. 
 
 
NOME: _________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: _____________________________ 

CARGO: ________________________________________________________________________________ 

 
TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso): 
 
[___] CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO (*) Ref. Prova Objetiva 
[___] CONTRA GABARITO PRELIMINAR Nº da questão: _____________________________ 
[___] CONTRA RESULTADO PROVA OBJETIVA (*) Gabarito Preliminar/Oficial: ___________________ 
[___] CONTRA RESULTADO PROVA DISCURSSIVA Resposta Candidato: ________________________ 
[___] CONTRA RESULTADO PROVA PRÁTICA  
 
 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 
 

 

 

 

 

 
 
 

Data: _____/ _____/ _____. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 


