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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS – DESCRIÇÕES DOS CARGOS 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADMINISTRAÇÃO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental incompleto. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste na execução de tarefas atreladas aos serviços 

administrativos da prefeitura e execução de tarefas diversificadas, por determinação do chefe imediato. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CANTINA 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental incompleto. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste na execução de tarefas atreladas com a limpeza de 

dependências, preparo de merendas, café, dentre outros e execução de tarefas diversificadas, por 

determinação do chefe imediato. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS – EDUCAÇÃO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental incompleto. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste na execução de tarefas atreladas as escolas e secretaria de 

educação e execução de tarefas diversificadas, por determinação do chefe imediato. 

 

SERVIÇOS GERAIS - FAXINA 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental incompleto. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste na execução de tarefas atreladas com a limpeza de 

dependências de qualquer setor da prefeitura e execução de tarefas diversificadas, por determinação do chefe 

imediato. 

 

SERVIÇOS GERAIS – ZELADOR E CONTÍNUO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental incompleto. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste na execução de tarefas atreladas aos serviços 

administrativos da prefeitura, zelar pelo patrimônio e cuidar das necessidades de caráter estrutural e 

execução de tarefas diversificadas, por determinação do chefe imediato. 

 

AGENTE DE RECURSOS HUMANOS 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste em executar tarefas relacionadas com a Divisão de Pessoal, 

cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes traçadas pela divisão. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Selecionar e arquivar documentos. Apoiar atividade da chefia direta. Organizar os 

serviços de recepção, encaminhamento de documentação e correspondência em geral. Preencher formulários, 

fichas, cartões e outros. Transcrever atos oficiais. Providenciar material de expediente. Operar maquinas de 
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Offset e copiadoras. Zelar pela conservação e limpeza da máquina sob sua responsabilidade. Outras tarefas 

correlatas. 

 

AUXILIAR DE ARQUIVO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na atividades de arquivo, tratamento e recuperação de documentos e abertura e 

fechamento de pasta. Auxiliar na administração do arquivo, controlando entrada e saída de documentos e 

outros materiais. Efetuar atendimento telefônico interno. Conferir documentos e atuar na digitalização dos 

documentos e efetuar o arquivo dos mesmos. 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PRÉ-REQUISITO: Nível fundamental completo, curso de Auxiliar de Saúde Bucal com habilitação legal 

para exercício da profissão e registro no CRO. 

ATRIBUIÇÕES: Compete aos auxiliares de saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou 

do técnico de saúde bucal:  Organizar e executar atividades de higiene bucal. Processar filme radiográfico. 

Preparar o paciente para o atendimento. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, 

inclusive em ambientes hospitalares. Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar moldeiras. 

Preparar modelos em gesso. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 

administrativo em saúde bucal. Executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, 

equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 

ambientais e sanitários. Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal. Adotar medidas 

de biossegurança visando ao controle de infecção. Realizar outras tarefas de acordo com as atribuições da 

Unidade Administrativa e da natureza do seu trabalho. Desempenhar tarefas afins. 

 

AUXILIAR DE TRANSPORTES DE PESSOAS 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo. 

ATRIBUIÇÕES: Vistoriar o estado de conservação e limpeza do veículo no início de jornada de trabalho, 

tais como banco, vidros, corredor, etc., promovendo total segurança do passageiro. Acompanhar, 

responsabilizar e sinalizar ao motorista pelo ingresso e saída de passageiro. Auxiliar as manobras, descendo 

do veículo quando necessário, para melhor orientar o motorista. Conferir se a porta está fechada quando o 

veículo estiver em movimento. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 

imediato. 

 

MONITOR DE INFORMÁTICA 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Dar orientações de informática para os alunos executando o trabalho em consonância com 

a proposta pedagógica da Escola e com o Planejamento da rede Municipal de ensino.   Conferir a cada final 

do turno o desligamento dos computadores, ar condicionado e o fechamento das portas e janelas da sala. 

Executar outras atividades afins. 
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RECEPCIONISTA I 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste em receber e encaminhar as pessoas que procuram a 

Prefeitura para solucionar problemas. A tarefa requer habilidade em promover uma pré-seleção. 

 

VIGILANTE 

PRÉ-REQUISITO: Ensino fundamental completo. 

ATRIBUIÇÕES: Rondar prédios, depósitos de materiais ou áreas pré-determinadas, para evitar furtos, 

roubos, incêndios e depredações. Percorrer as dependências internas, apagando luzes, fechando torneiras e 

desligando aparelhos. Abrir e fechar portas e portões, responsabilizando-se pelas chaves. Fiscalizar a entrada 

e saída de pessoas e acompanhar visitas dentro de horários estabelecidos. Investigar anormalidades, tomando 

as providências que o caso exigir. Receber e transmitir recados. Desempenhar tarefas afins. 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e residir na área de abrangência desde a data da publicação do 

edital. 

ATRIBUIÇÕES: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 

atuação. Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva. Registrar, para controle das 

ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Estimular a participação da 

comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família. Realizar 

visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco às famílias. Participar ou promover 

ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de 

vida. Desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde. Desenvolver 

ações que busquem a integração entre as equipes de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de Saúde 

– UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 

grupos sociais ou coletividade. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro 

área. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 

saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. Cadastrar todas as pessoas de 

sua micro área e manter os cadastros atualizados. Orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde 

disponíveis. Desenvolver atividades de promoção à saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 

vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 

domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação 

de risco. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 

de acordo com as necessidades definidas pela equipe. Cumprir com as atribuições atualmente definidas na 

Lei 11.350/06, ou legislação que vier a substituí-la. Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e 

grupos, visando a instrução da população em geral para a prevenção de doenças. Orientar a população em 

geral sobre a importância da higiene e cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de doenças. 

Ministrar medicamentos específicos de acordo com os problemas de saúde básicos detectados, visando 

solucionar e/ou amenizar as causas dos mesmos. Efetuar visitas domiciliares, conforme necessidades, 

seguindo instruções de seus superiores. Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo 

pressão arterial e verificando a temperatura. Prestar atendimentos em primeiros socorros e imunizações. 

Fazer curativos quando necessário. Realizar trabalhos relativos a vigilância epidemiológica, difundindo 

informações. Esterilizar os materiais. Atuar em campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e 

vacinas. Auxiliar os médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de material para a 
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realização de preventivos de câncer. Elaborar relatórios de acordo com as atividades executadas, que 

permitam levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho. Inspecionar estabelecimentos de ensino, 

verificando suas instalações e os comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas 

necessárias. Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento de fichas, marcação de preventivos, 

agendamento de consultas e entrega de exames. Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho. 

Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e experiência na aplicação de produtos químicos. 

ATRIBUIÇÕES: Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose, chagas, 

esquistossomose, etc. Palestras, dedetização, limpeza e exames. Realizar pesquisa de triatomíneos em 

domicílios em áreas endêmicas. Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes 

Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis. Implantar a vigilância entomológica em municípios não infestados 

pelo Aedes Aegypiti. Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no 

município, conforme classificação epidemiológica para leishmaniose visceral. Prover sorologia de material 

coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais. Realizar borrifação 

em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica. Realizar tratamento de imóveis com focos de 

mosquito, visando o controle da dengue. Realizar exames coproscópicos para controle de esquistossomose e 

outras helmintoses em áreas endêmicas. Palestrar em escolar e outros seguimentos. Dedetizar para combater 

ao Dengue e outros insetos. Desenvolver ações que facilitem a integração entre os agentes e a população, 

considerando as características e as finalidades do trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. Participar do desenvolvimento das 

atividades de planejamento e avaliação, da equipe, das ações de vigilância, prevenção e controle de doenças 

e promoção da saúde. Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco 

sanitário para a população, conforme plano de ação das equipes de controle de endemias. Promover ações de 

educação para a saúde individual e coletiva, orientando a comunidade quanto aos meios para evitar a 

proliferação de vetores, visando o combate aos mesmos. Participar de ações que fortaleçam os elos entre o 

setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Estimular a participação da comunidade 

nas políticas públicas voltadas para a área da saúde, especialmente nas de prevenção e controle de doenças. 

Receber e cumprir as programações estabelecidas, observando a produção e qualidade exigida. Utilizar 

instrumentos para vigilância, prevenção e controle de doenças. Realizar o combate aos vetores, conforme 

orientação técnica, utilizando equipamentos de proteção individual - EPI, quando necessário e conforme 

determinado. Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle de 

doenças e promoção da saúde junto às famílias, na área de abrangência determinada, conforme estabelecido 

em seu plano de trabalho, elevando sua frequência nos domicílios que apresentem situações de risco e/ou 

requeiram atenção especial. Promover o saneamento domiciliar de forma a descobrir, destruir e evitar a 

formação e reprodução de focos e criadouros, executando os serviços de desinfecção em residências, para 

evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Desenvolver atividades inerentes ao combate à 

doença de chagas, esquistossomose, dengue e outras doenças. Proferir e/ou organizar palestras em escolas 

públicas e associações comunitárias, com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças. Zelar pela 

conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade. Atender às normas de segurança e 

higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins. Realizar o cadastramento dos domicílios de sua respectiva 

base geográfica e o acompanhamento das micro áreas de risco. Utilizar instrumentos para diagnósticos 

demográficos e socioculturais da comunidade de sua atuação, exercer outras atribuições correlatas ao cargo. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Redigir correspondência e expedientes de rotina, geralmente padronizados. Examinar 

processos e papeis avulsos e dar informações sumárias. Fazer e conferir cálculos aritméticos segundo 

critérios já definidos. Escriturar livros e fichas, e fazer síntese de assuntos. Preencher guias, requisições, 
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conhecimentos e outros impressos. Selecionar, classificar e arquivar documentos. Conferir serviços 

executados na unidade. Fazer pesquisas e levantamentos de dados destinados a instruir processos, organizar 

quadros demonstrativos, relatórios, balancetes e estudos diversos. Participar de trabalhos relacionados com a 

organização de serviços de escritório que envolvam conhecimento das atribuições da unidade. Executar 

trabalhos de digitação. Atender o público em geral. Desempenhar tarefas afins. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Redigir correspondência e expedientes de rotina, geralmente padronizados. Examinar 

processos e papeis avulsos e dar informações sumárias. Fazer e conferir cálculos aritméticos segundo 

critérios já definidos. Escriturar livros e fichas, e fazer síntese de assuntos. Preencher guias, requisições, 

conhecimentos e outros impressos. Selecionar, classificar e arquivar documentos. Conferir serviços 

executados na unidade. Fazer pesquisas e levantamentos de dados destinados a instruir processos, organizar 

quadros demonstrativos, relatórios, balancetes e estudos diversos. Participar de trabalhos relacionados com a 

organização de serviços de escritório que envolvam conhecimento das atribuições da unidade. Executar 

trabalhos de digitação. Atender o público em geral. Desempenhar tarefas afins. 

 

 

MONITOR DE SAÚDE MENTAL 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo. 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver ações das oficinas terapêuticas e produtivas do CAPS – Centro de Atenção 

Psicossocial, assim como desenvolver atividades artesanais. Trabalhar em conjunto com a equipe técnica 

para desenvolver com os usuários, as atividades terapêuticas necessárias para a organização, criatividade e 

socialização dos mesmos, no sentido de desenvolver hábitos, atitudes e comportamentos condizentes com o 

ambiente da oficina terapêutica de trabalho. Desenvolver projetos de trabalho de acordo com o nível de 

percepção e habilidade dos usuários, indicar e solicitar o material necessário ao desempenho de sua função. 

Possibilitar o ato criativo. Participar das reuniões técnicas, administrativas e clínicas realizadas 

semanalmente, e executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

MOTORISTA CNH D 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e possuir carteira de habilitação categoria D. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho qualificado que consiste em conduzir, com responsabilidade, veículo automotor. 

O trabalho requer habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste dos equipamentos. Deve conhecer 

os regulamentos e leis de trânsito. 

 

RECEPCIONISTA II 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e noções de informática. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho simples que consiste em receber e encaminhar as pessoas que procuram a 

Prefeitura para solucionar problemas. A tarefa requer habilidade em promover uma pré-seleção. 

 

TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e experiência em trabalho com projetos sociais. 

ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades grupais voltadas ao aspecto lúdico e de convivência, de acordo 

com a faixa etária do grupo, contribuindo para a definição das brincadeiras e demais atividades a serem 
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desenvolvidas com os participantes. Desenvolver trabalho com indivíduos e famílias. Planejar as atividades 

sob sua responsabilidade, a serem desenvolvidas em função das demandas específicas dos usuários, 

articulando-as aos diferentes atores envolvidos no trabalho e às crianças e aos adolescentes do(s) Grupo(s) de 

Convivência.  

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo com habilitação em Técnico de Enfermagem e registro no 

COREN/MG. 

ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde 

pública, atuando nos atendimentos básicos em nível de prevenção e assistência. Executar atividades de apoio, 

preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento 

adequado do mesmo. Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 

pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes. Realizar curativos, utilizando medicamentos específicos 

para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem proceder a retirada 

de pontos de cortes já cicatrizados. Realizar coleta de exames laboratoriais e encaminhar para o laboratório 

e/ou setor responsável. Atender crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e 

higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida. Prestar atendimentos de 

primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso. Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar. 

Auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico. Participar em campanhas de 

educação em saúde e prevenção de doenças. Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a 

indicação. Preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios. Preparar e 

acondicionar materiais para a esterilização em autoclave e estufa. Requisitar materiais necessários para o 

desempenho de suas funções. Orientar o paciente no período pós-consulta. Administrar vacinas e 

medicações, conforme agendamentos e prescrições, respectivamente. Identificar os fatores que estão 

ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infectocontagiosas, para atuar de 

acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas. Acompanhar junto com a 

equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle das 

mesmas. Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho. Executar outras atividades correlatas 

ao cargo e a critério do superior imediato de dar início à atividade de vacinação propriamente dita, a equipe 

deve adotar os seguintes procedimentos: Planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho 

desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da Unidade de Saúde. Prover, 

periodicamente, as necessidades de material e imunobiológicos. Manter as condições preconizadas de 

conservação dos imunobiológicos, registro no mapa de controle de temperatura no início e final das 

atividades. Utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento. Dar destino 

adequado aos resíduos da sala de vacinação. Atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito. 

Registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para manutenção do 

histórico vacinal do indivíduo e alimentação dos sistemas de informação do PNI. Manter o arquivo da sala de 

vacinação em ordem. Promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacinação. Desempenhar 

tarefas afins. 

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo, curso técnico em saúde bucal e registro no CRO. 

ATRIBUIÇÕES: Compete aos técnicos em saúde bucal, sempre sob a supervisão com a presença física do 

cirurgião-dentista: Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde. Participar das ações educativas atuando na promoção da 

saúde e na prevenção das doenças bucais. Participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 

prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-

dentista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 

Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal. Realizar 
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fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas. 

Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso 

de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista. Proceder à limpeza e à antissepsia do 

campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares. Remover suturas. 

Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos. Realizar isolamento do campo operatório.  

 

ASSISTENTE SOCIAL 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Serviço Social e registro no CRESS. 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar e orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares, que executam trabalho 

variado de assistência social. Fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas 

ou famílias desajustadas. Elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos 

adequados à recuperação de menores e pessoas desajustadas. Encaminhar as creches, asilos, educandários, 

clínicas especializadas e outras entidades de assistência social, interessados que necessitem de amparo, 

providenciando, para esse fim, internamentos, transferências e concessões de subsídios. Manter intercâmbio 

com estabelecimentos congêneres, oficiais ou particulares, com os quais haja convênio para a interpretação 

dos problemas de menores internados e egressos, e para estudo de assuntos relacionados de assistência 

social. Organizar e controlar fichário de instituições e pessoas que cooperam para a solução de problemas de 

assistência social. Redigir relatórios das atividades executadas e informar processos e papéis diversos. 

Desempenhar tarefas afins. 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Engenharia de Meio Ambiente/Ambiental e registro no 

CREA. 

ATRIBUIÇÕES: Formulação das políticas municipais de meio ambiente e dos recursos hídricos afetas à: a) 

regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos recursos ambientais; b) melhoria da qualidade 

ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Estudos e proposição de instrumentos estratégicos para a 

implementação das políticas municipais de meio ambiente, bem como para seu acompanhamento, avaliação 

e controle. Desenvolvimento de estratégias e proposição de soluções de integração entre políticas ambientais 

e setoriais, com base nos princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável. Regulação, controle, 

fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental. Monitoramento ambiental. Gestão, proteção e controle da 

qualidade ambiental. Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros. Conservação dos ecossistemas e das 

espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção. Estímulo e difusão de tecnologias, informação e 

educação ambiental. Elaborar objetivos, metas e programas ambientais globais e específicos para ação local. 

Elaborar programas de fiscalização ambiental no âmbito municipal. Definir a estrutura funcional e alocar 

pessoas qualificadas. Organizar um banco de dados ambientais. Montar um sistema de coleta de dados 

ambientais. Medir e registrar dados ambientais: a) consumo de água, energia e combustível; b) geração de 

resíduos, lixo e despejos; c) emissões e imissões de poluentes; d) consumo de diversos (papel, impressos, 

plásticos, produtos de limpeza, etc. Elaborar relatórios ambientais específicos de áreas críticas. Fazer um 

inventário de leis, normas e regulamentações ambientais. Fazer inspeções ambientais isoladas. Implantar e 

fazer monitoramento ambiental. Elaborar e implantar programas de gestão ambiental. Implantar e executar 

treinamento e conscientização ambiental. Divulgar informações e resultados ambientais para mídia e 

propaganda. Definir e implantar prêmios e concursos ambientais internos e externos. Elaborar e divulgar 

orientações ambientais para fornecedores, consumidores, funcionários e a população em geral. Emitir 

relatórios de desempenho ambiental. Propor e executar ações corretivas. Fazer auditoria ambiental 

espontaneamente e/ou por exigência legal. Desempenhar tarefas afins. 
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ENGENHEIRO CIVIL 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Engenharia Civil e registro no CREA. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste em elaborar e fazer desenvolver projetos de engenharia 

determinados pela Secretaria. 

 

MÉDICO CLÍNICO CAPS  

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Medicina residência concluída em Clínica Médica e 

registro no CRM. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que requer conhecimento amplo da ciência médica, promovendo 

atendimento à população carente do município, no campo da Clínica Médica, dentro das diretrizes traçadas 

pela secretaria de saúde. 

 

MÉDICO CLINICO GERAL PSF 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Medicina residência concluída em Clínica Geral e 

registro no CRM. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que requer conhecimento amplo da ciência médica, promovendo 

atendimento à população carente do município, no campo da Clínica Geral, dentro das diretrizes traçadas 

pela secretaria de saúde. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA NASF 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Medicina residência concluída em Ginecologia e registro 

no CRM. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que requer conhecimento amplo da ciência médica, promovendo 

atendimento à população carente do município, no campo da Ginecologia, dentro das diretrizes traçadas pela 

secretaria de saúde. 

 

MÉDICO PEDIATRA NASF 

PRÉ-REQUISITO: PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Medicina residência concluída em 

Pediatria e registro no CRM. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que requer conhecimento amplo da ciência médica, promovendo 

atendimento à população carente do município, no campo da Pediatria, dentro das diretrizes traçadas pela 

secretaria de saúde. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA CAPS 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Medicina residência concluída em Psiquiatria e registro 

no CRM. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que requer conhecimento amplo da ciência médica, promovendo 

atendimento à população carente do município, no campo da Psiquiatria, dentro das diretrizes traçadas pela 

secretaria de saúde. 
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ODONTÓLOGO CLÍNICO PSF 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Odontologia e registro no CRO. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que consiste na promoção do atendimento odontológico ao setor ou 

setores determinados pela secretaria de saúde. Requer conhecimento da Ciência Odontológica. 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Odontologia com especialização em Endodontia e 

registro no CRO. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que consiste na promoção do atendimento odontológico ao setor ou 

setores determinados pela secretaria de saúde. Requer conhecimento da Ciência Odontológica especializado 

em endodontia. 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA PCD 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Odontologia com especialização em PCD/PNE e registro 

no CRO. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que consiste na promoção do atendimento odontológico ao setor ou 

setores determinados pela secretaria de saúde. Requer conhecimento da Ciência Odontológica especializado 

no atendimento a pessoas com deficiência. 

 

ODONTÓLOGO ESPEC. PERIODONTIA, ESTOMATOLOGIA E CIRURGIA 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Odontologia com especialização em Periodontia, 

Estomatologia e Cirurgia e registro no CRO. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho complexo que consiste na promoção do atendimento odontológico ao setor ou 

setores determinados pela secretaria de saúde. Requer conhecimento da Ciência Odontológica com atuação 

especializada como endodontista, periodontista e estomatologista. 

 

PROFESSOR - 1º AO 5º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Pedagogia ou Normal (Magistério) Superior. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE APOIO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Pedagogia ou Normal (Magistério) Superior e Pós 

Graduação em Educação Especial, para atendimento de crianças com necessidades especiais.  

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo no apoio a regência de classe, 

complementada com apoio na elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em Ciências Biológicas. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em Educação Física. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Pedagogia ou Normal (Magistério) Superior. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em Geografia. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em História. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE INGLÊS - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em Letras. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em Letras. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA - 5º AO 9º ANO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo com Licenciatura em Matemática. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLAR 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Pedagogia ou Normal (Magistério) Superior. 

ATRIBUIÇÕES: Trabalho que consiste na atividade de docência, consistindo na regência de classe, 

complementada com a elaboração de planos e programas, controle e avaliação de rendimento escolar, 

orientação, recuperação de alunos segundo o Estatuto do Magistério Municipal. 

 

PSICÓLOGO CLÍNICO 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Psicologia e registro no CRP. 

ATRIBUIÇÕES: Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes 

psicológicos e a realização de entrevistas complementares. Orientar ou realizar entrevistas psicossociais com 

candidatos à orientação profissional, educacional, vital e vocacional. Orientar a coleta de dados estatísticos 

sobre os resultados dos testes e realizar, sua interpretação para fins científicos. Realizar sínteses e 

diagnósticos em trabalhos de orientação educacional, vocacional, profissional e vital. Planejar e executar ou 

supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas com problemas de ajustamento. Realizar síntese 

de exames de processos de seleção. Diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no 

ambiente escolar. Participar de reuniões e realizar trabalhos de estudos e experimentos. Selecionar baterias 

de testes e elaborar as normas de sua aplicação. Elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados à 

seleção de candidatos à ingresso em estabelecimento de ensino, e ao provimento em cargos municipais. 

Realizar trabalhos administrativos correlatos. Desempenhar tarefas afins. 

 

PSICÓLOGO CRAS E CREAS 

PRÉ-REQUISITO: Ensino superior completo em Psicologia e registro no CRP. 

ATRIBUIÇÕES: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento infanto/juvenil, 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, 

intelectuais e motoras e outros métodos de verificação para possibilitar a orientação, seleção e tratamento do 

paciente em seu campo profissional. Emitir parecer técnico, programar, desenvolver e acompanhar serviços. 

Participar de equipe multiprofissional em reuniões na rede e de equipe. Avaliar pacientes infanto/juvenil 

portadores de necessidades psicológicas utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando 

(CID-10) e emitindo parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros 

serviços especializados. Elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos 

psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras 

características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou problemas de ordem psíquica e 

recomendar a terapia adequada. Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso 

preventivo, através de sessões individuais e ou grupais. Participar das atividades relativas ao processo de 

recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, quando 

solicitado pelo Secretário de Administração e Coordenação, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos 

objetivos da Prefeitura Municipal. Diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da 

psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, dislexias e outros pequenos distúrbios psíquicos, 

aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de 

resolver as dificuldades momentaneamente. Participar de programa de saúde mental, através de atividades 

com a comunidade, visando o esclarecimento e coparticipação. Colaborar nos serviços de assistência social, 
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analisando e diagnosticando casos na área de sua competência. Participar na elaboração de normas 

programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando 

dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos. Participar da equipe multiprofissional, 

em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos, visando o incremento, 

aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de interesse da Prefeitura Municipal. Colaborar 

com a limpeza e organização do local de trabalho. Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 


