
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO  

EDITAL Nº 002, DE 20/01/2015. 

 

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida: a microárea; 

 Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 

 Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

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

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando 

os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam 

visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; 

 Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à 

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

indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 

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

coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, 

leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das 

situações de risco; 

 Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com 

problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-

Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de 

vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o 

planejamento da equipe; 

 Exercer suas atividades em conformidades com as determinações emanadas dos órgãos 

normativos superiores, especialmente quanto ao Sistema Único de Saúde;   

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso,  

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional, e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 

 



CARGO 02: AGENTE DE ENDEMIAS  

 Exercer atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos 

endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de 

saúde; 

 Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de 

acordo com as necessidades definidas pela equipe; 

 Efetuar levantamentos e cadastramento dos domicílios e estabelecimentos comerciais do 

município para controle e fiscalização; 

 Participar de programas de prevenção e erradicação de doenças epidemiológicas e 

infectocontagiosas; 

 Discernir e executar atividades dos programas de controle de zoonoses; 

 Pesquisar e coletar vetores causadores de infecções e infestações;  

 Vistoriar imóveis e logradouros para eliminação de vetores causadores de infecções e 

infestações; 

 Remover e/ou eliminar recipientes com foco ou focos potenciais de vetores causadores de 

infecções e infestações; 

 Manusear e operar equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas; 

 Aplicar produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e 

infestações; 

 Executar a guarda, alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de 

animais; 

 Orientar aos cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; 

 Participar de reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social; 

 Participar das ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida; 

 Participar das ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam 

a qualidade de vida; 

 Auxiliar o serviço de vigilância sanitária no desempenho de suas funções; 

 Acompanhar tarefas de limpeza urbana e depósitos em geral; 

 Emitir relatórios diversos; 

 Providenciar o suprimento de materiais necessários à execução dos serviços; 

 Conservar e zelar por ferramentas e materiais utilizados no exercício da função;  

 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança; 

 Trabalhar em equipe, orientando e supervisionando trabalhos de auxiliares; 

 Desempenhar outras atividades afins e compatíveis com o cargo; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados os equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 03: ASSISTENTE SOCIAL 

 Executar todas as tarefas e atribuições pertinentes à sua formação superior e programas que 



forem objeto de implantação pelas esferas governamentais; 

 Fazer palestras, emitir laudos, relatórios, balancetes, prestações de contas, sob sua 

responsabilidade e dentro da sua área  de atuação e conhecimento; prestar serviços em unidades 

de saúde e/ou outros próprios municipais por determinação do superior imediato ou do Prefeito 

Municipal; 

 Coordenar, supervisionar, organizar e superintender o trabalho de outros servidores lotados no 

departamento em que estiver lotado; exercer suas atividades em conformidade com as 

determinações emanadas dos órgãos normativos superiores, especialmente quanto ao Sistema 

Único de Assistência Social ;  

 Orientar sobre:  direitos e deveres, rotinas do CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social, serviços e recursos sociais, otimização do uso de recursos, normas, códigos e legislação,  

processos, procedimentos e técnicas; 

 Organizar grupos sócio-educativos; assessorar na elaboração de programas e projetos sociais;  

planejar políticas sociais;  pesquisar a realidade social;  desenvolver outras atividades de acordo 

com as especificidades do setor de lotação.  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 04: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas 

necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista 

e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando  a agilização dos 

serviços;  

 Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos 

profissionais;  

 Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los  

averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos;  

 Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador 

de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos odontológicos;  

 Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração dentária;  

 Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como proceder a troca de brocas;  

 Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido 

realizado pelo dentista;  

 Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo 

profissional;  

 Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças;  

 Preparar, acondicionar e esterilizar materiais e equipamentos utilizados;  

 Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 



levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 05: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Executar trabalhos de digitação, escrituração de livros e fichas; datilografia e cálculos; 

preencher guias de recolhimento diversos, inclusive previdenciários; preencher notas de 

empenho da despesa; minutas de receita e despesa; executar trabalhos de mensageiro; prestar 

serviços auxiliares nos diversos departamentos da municipalidade, inclusive em entidades ou 

órgãos conveniados; fazer prestação de contas municipal e de convênios; balancetes mensais da 

receita e despesa; cumprir com determinações do Tribunal de Contas, no que se refere ao envio 

de informações e quadros; 

 Fazer lançamento de impostos e taxas; levantar dívidas de contribuintes; entregar talões de 

recolhimento de taxas, impostos ou contribuição de melhoria; controlar contratos, noticiando ao 

superior imediato ou ao Prefeito Municipal os respectivos termos finais e necessidade de 

aditivos; organizar arquivos e fichários, inclusive mantendo arquivados cópias de convênios, 

prestação de contas e balancetes; executar trabalhos de contabilidade; 

 Controlar o recebimento e expedição de correspondências; controlar material de consumo; 

organizar e cuidar da manutenção do arquivo morto, providenciando a conservação e guarda 

dos documentos destinados a este arquivo;  

 Receber e remessar correspondências e documentos; controlar as contas à pagar; controlar os 

recebimentos da prefeitura; preparar e encaminhar documentos; tirar cópias;  coordenar 

trabalhos; enviar documentos aos setores determinados; atender telefonemas e esclarecer 

dúvidas sobre a prefeitura; elaborar e apresentar relatórios; manter organizados arquivos e 

cadastros; prestar serviços de digitação;  redigir expedientes sumários de acordo com modelos e 

normas preestabelecidas;  auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastros, 

arquivos e outros instrumentos de controle administrativo;  distribuir e encaminhar papéis e 

correspondências no setor de trabalho e em outros setores, quando necessário;  auxiliar nos 

serviços de atendimento e recepção ao público;  executar atividades auxiliares de apoio 

administrativo;  zelar pelos equipamentos sob sua guarda;  comunicar a necessidade de conserto 

e reparos de equipamentos do setor;  desenvolver outras atividades de acordo com as 

especificidades do setor de lotação; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho, 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 

 



CARGO 06: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 

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

atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência; executar atividades de 

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

posicionamento adequado dos mesmos;  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 como proceder a retirada de 

pontos de cortes já cicatrizados; 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;   

 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;  

 Participar de programas de vacinação; 

 Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de 

sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc.); 

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

 Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; 

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;  

 Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO DE 07: AUXILIAR DE SECRETARIA DE ESCOLA 

 Organizar serviços de escrituração escolar e arquivo, mantendo-os em dia e com o máximo de 

qualidade; proceder a execução e controle das normas administrativas da Escola; 

 Participar da construção do Projeto Político Pedagógico da Escola; participar da elaboração do 

planejamento e da avaliação das atividades da escola, quando convocado; participar da 

elaboração do Regimento Escolar e cumprir as suas disposições; participar das reuniões; 

participar de cursos de atualização seminários, encontros e outros, sempre que possível; 

 Recolher, selecionar, classificar, codificar e catalogar todos os documentos que circulam ou que 

já devem ser arquivados definitivamente; organizar os arquivos de modo racional e simples, 

mantendo-os sob sua guarda com o máximo sigilo; 

 Executar a escrituração referente a “vida escolar do aluno” (matrícula, diário de classe, ficha do 

aluno, movimentação do aluno, admissão, transferência, Histórico Escolar); organizar as fontes 

de pesquisas ou as pastas de procura de modo que qualquer documento exigido seja rapidamente 

localizado; 

 Manter atualizada a documentação escolar, zelando pela sua fidelidade, de modo a poder ser 



utilizada por ocasião de coleta de dados ou para subsidiar os trabalhos da inspeção e supervisão 

pedagógica; 

 Trazer em dia a coleção de leis, regulamentos, instruções circulares e despachos que dizem 

respeito às atividades do estabelecimento; identificar, interpretar e aplicar a legislação em vigor  

pertinente à organização da unidade escolar; divulgar todas as normas procedentes de órgãos 

superiores, estimulando o pessoal em exercício na escola a respeitá-las e agir corretamente, de 

acordo com as mesmas; 

 Planejar seu trabalho, de acordo com as necessidades da escola, elaborando cronograma de 

atividades de Secretaria, tendo em vista a racionalização de trabalho e sua execução em tempo 

hábil; executar, controlar e avaliar as atividades planejadas e se necessário, replanejá-las, a fim 

de adequar seu trabalho à realidade da Escola; 

 Responder, perante o diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais de Secretaria e auxiliá-lo, 

dando-lhe assistência, executando ou fazendo executar suas determinações; 

 Atender e auxiliar o Inspetor Escolar em suas visitas à escola, apresentando-lhe a documentação 

solicitada; 

 Atender funcionários, alunos e comunidade para prestar os esclarecimentos solicitados; 

 Receber, registrar, classificar, arquivar e expedir correspondências necessárias; 

 Fornecer, em tempo hábil, os documentos solicitados; 

 Controlar o material de consumo, material permanente e equipamento da Secretaria; 

 Responsabilizar-se pela efetivação e controle de matrícula, transferências recebidas e expedidas; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho, 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade 

a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 08: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 Executar trabalhos de copa e cozinha, limpeza e faxina em prédios públicos municipais, prédios 

escolares ou de órgãos e entidades conveniados; servir cafezinho; executar trabalhos de limpeza 

em banheiros dos prédios públicos municipais ou de entidades ou órgãos conveniados; 

 Executar trabalhos de mensageiros; retirar diariamente todo o lixo do prédio público onde prestar 

serviço, cuidando de sua correta destinação; retirar poeira em móveis diariamente; varrer e 

encerar pisos de salas de prédios públicos municipais, escolares ou de órgãos e entidades 

conveniados;  

 Prestar serviços auxiliares em todos os departamentos municipais, transportando materiais e 

entregando correspondências; prestar serviços em órgãos ou entidades conveniados; executar 

trabalhos de varrição, auxiliar de oficial de serviços públicos; carregamento e descarregamento de 

caminhões; servente de pedreiro; executar trabalhos de auxiliar de coveiro em cemitério, fazer 

serviços de conservação de estradas, vias urbanas, executar trabalhos de capinas, limpeza pública 

de parques, praças e jardins, efetuar trocas de pneus, óleo e lubrificação em veículos ou 

equipamentos; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza, e segurança no trabalho, cuidando 

para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, levando ao 



conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito da 

segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 09: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (UTC – USINA DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS) 

 Executar todos os serviços da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos, tais como: triagem, 

prensagem e pesagem de resíduos sólidos e compostagem de resíduos orgânicos; 

 Cuidar e zelar dos serviços de jardinagem da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza, e segurança no trabalho, cuidando 

para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito da 

segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 10: COORDENADOR DO CRAS 

 Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos 

programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas na unidade; 

coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação 

das ações, programas, projetos, serviços e benefícios; 

 Participar da elaboração de projetos e ações do CRAS; acompanhar e avaliar os fluxos e 

procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; 

 Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos 

profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede 

prestadora de serviços no território; 

 Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento 

e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; 

 Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede 

socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação 

e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede 

socioassistencial referenciada ao CRAS; 

 Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na 

área de abrangência do CRAS; definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas 

teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; 

 Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos 

programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 

 Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no 

território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; 

 Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território 

(lideranças comunitárias, associações de bairro); 

 Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio 



regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, 

encaminhando-os à Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS; 

 Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

 Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em 

consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem prestados; 

participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 11: EDUCADOR FÍSICO DO NASF 

 Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;  

 Veicular informações que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à 

vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;  

 Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 

pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer e 

das práticas corporais;  

 Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde 

juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, 

discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo 

de Educação Permanente;  

 Articular ações, de forma integrada às ESF – Estratégias de Saúde da Família, sobre o conjunto 

de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;  

 Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência 

como proposta de inclusão social;  

 Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento 

do trabalho em práticas corporais;  

 Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde –ACS, para atuarem 

como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;  

 Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESFs 

na comunidade;  

 Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos 

públicos presentes no território;  

 Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESFs e a população, 

visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para 

as práticas corporais;  

 Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e 



sua importância para a saúde da população; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho, 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 12: ELETRICISTA AUTOMOTIVO 

 Planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos automotivos dos circuitos de 

sinalização, iluminação, carga, partida e ignição, estabelecendo cronogramas e estimando 

prazos; 

 Instalar sistemas e componentes eletrônicos em veículos, máquinas e equipamentos; 

 Elaborar layout e esquemas; interpretar e corrigir esquemas; 

 Conectar cabo aos equipamentos e acessórios; 

 Testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas; 

 Realizar manutenções preventivas e corretivas; 

 Inspecionar visualmente veículos, máquinas e equipamentos; 

 Diagnosticar defeitos eletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e 

montando componentes; 

 Ajustar componentes e peças; 

 Simular o funcionamento de componentes e equipamentos, máquinas e veículos; 

 Realizar serviço elétrico em geral em veículos leves, pesados e maquinários; 

 Consertar motores de partida, alternador e limpador de para-brisa; 

 Executar manutenção em sistemas de iluminação e sinalização veicular; 

 Efetuar teste, carga, recarga e substituição de baterias;  

 Elaborar documentações técnicas; 

 Providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; 

 Conservar e zelar por ferramentas e materiais utilizados no exercício da função;  

 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança; 

 Trabalhar em equipe, orientando e supervisionando trabalhos de auxiliares;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 

 



CARGO 13: ELETRICISTA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 Executar serviços de manutenção elétrica, preventiva e corretiva, em máquinas, equipamentos e 

instalações em geral;  

 Instalar, ajustar, regular e reparar peças, aparelhos e equipamentos elétricos, encaminhando 

para assistência técnica quando necessário;  

 Executar e conservar redes de iluminação e sinalização eletroeletrônica; 

 Realizar a programação e manutenção de semáforos, iluminação pública e da rede elétrica de 

escolas e demais prédios municipais; 

 Instalar equipamentos de sonorização e iluminação; planejar, instalar e retirar alto-falantes e 

microfones; 

 Executar ligações provisórias ou definitivas de luz e força; executar serviços externos de 

substituição e manutenção de materiais e acessórios elétricos, tais como: lâmpadas, fotocélulas, 

braços, luminárias, reatores e outros; 

 Colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para 

lâmpadas e outros; 

 Reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, fios, 

interruptores, painéis de controle e outros; 

 Executar o corte, dobraduras e instalações de condutos isolantes e enfiação; 

 Realizar trabalhos em alturas, com auxílio de guinchos e guindastes; 

 Providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; 

 Instalar e realizar a manutenção de redes de iluminação de palcos e cenários, internos e 

externos; realizar instalações elétricas em eventos culturais; 

 Reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; 

 Instalar, ampliar, manter e reparar linhas e redes de telecomunicação, cabeamento lógico e 

internet; 

 Testar a segurança e funcionamento de serviços elétricos; 

 Interpretar desenhos técnicos de instalação elétrica; executar o trabalho observando desenhos, 

esquemas, croquis, especificações e outras informações; 

 Instalar e ligar motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e solda terminais; 

 Testar circuitos de instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação; 

 Realizar manutenção da bóia e substituição da bomba elétrica;  

 Elaborar documentações técnicas; 

 Conservar e zelar por ferramentas e materiais utilizados no exercício da função; trabalhar em 

conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança; trabalhar em equipe, 

orientando e supervisionando trabalhos de auxiliares;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 



CARGO 14: ENFERMEIRO DO PSF 

 Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado 

ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), 

em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 

idade; 

 Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos 

ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, 

observadas as disposições legais da profissão; 

 Solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 

usuários a outros serviços; 

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

 Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS – Agentes Comunitários de 

Saúde em conjunto com os outros membros da equipe; 

 Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e 

outros membros da equipe;  

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS 

– Unidade Básica de Saúde;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 15: FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURAS 

 Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em sua área de 

competência e atuação; acompanhar e fiscalizar feiras livres, verificando o cumprimento das 

normas relacionadas a localização, instalação, horário e organização; acompanhar e vistoriar 

obras com alvarás expedidos, conferindo com os projetos e memoriais descritivos aprovados 

pelo órgão próprio;  

 Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização;  

 Dar cumprimento à legislação tributária pertinente; determinar a abertura de móveis, lacrá-los 

ou removê-los em caso de negativa, até que mediante colaboração policial ou por via judicial 

seja comprida a ordem; efetuar vistorias prévias para a concessão de inscrição municipal e 

alvarás;  

 Emitir laudos de vistoria e pareceres acerca de assuntos ambientais e aferição de ruídos nos 

termos das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; fiscalizar a 

ocorrência de degradação ambiental em APP – áreas de preservação permanente (deposição 

irregular de resíduos, desmatamento, lançamento irregular de efluentes, etc.); emitir 

notificações e lavrar autos de Infração e imposição de multa, cientificando formalmente o 

infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública policial, quando necessário para a 

realização de diligências ou inspeções; 

 Encaminhar ao Ministério Público, elementos comprobatórios para denúncias de crime de 

sonegação fiscal;  



 Executar a auditoria fiscal em relação a contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas 

envolvidas na relação jurídico-tributária;  

 Exercer a fiscalização preventiva através de orientações aos contribuintes com vistas ao exato 

cumprimento de legislação tributária; exercer a fiscalização repressiva, com imposição das 

multas cabíveis, nos termos da lei; exercer ou executar outras atividades ou encargos 

pertinentes à ação fiscal relativa aos tributos municipais; 

 Fazer o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e irregulares e outros 

assentamentos informais;  

 Fiscalizar a colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação 

externa e outros anteparos exigidos por lei, notificar, autuar, embargar obras que não estiverem 

licenciadas por alvará de construção ou que estiverem em desacordo com o projeto autorizado; 

fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, obstáculos em 

vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas; fiscalizar a pintura de guias em via 

pública, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de árvores, conservação de passeios e 

logradouros, bem como a sua erradicação; fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam 

serviços públicos de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, varrição de ruas, 

avenidas, praças e demais serviços correlatos para o Município; fiscalizar e dar atendimento às 

reclamações de poluição visual, poluição sonora, poluição atmosférica, poluição do solo, 

poluição da água, entre outros; fiscalizar e proceder ao cumprimento das leis de uso, ocupação 

e parcelamento do solo, posturas municipais, código de obras municipais ou lei correlatas; 

fiscalizar normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município mediante 

convênio, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do 

consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização 

relacionadas ao poder de polícia administrativa; fiscalizar o escoamento de concreto e terra em 

via pública, bem como a retirada de terra em áreas do Município; fiscalizar o transporte 

público, dentre outros, o coletivo urbano, de escolares, os táxis e moto táxi; 

 Gerar os cadastros de contribuintes, procedendo a inclusões, exclusões, alterações, e respectivo 

processamento de acordo com a legislação pertinente;  

 Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestinos ou irregulares do solo 

urbano;  

 Inspecionar e fiscalizar a realização de eventos e comércio ambulante; receber e conferir as 

mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito público, restituindo-as, mediante o 

cumprimento das exigências da lei, inclusive com o pagamento do imposto e das multas 

devidas, se for o caso; inspecionar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos industriais, 

comerciais e de prestação de serviços; inspecionar, de acordo com a legislação em vigor, todas 

as áreas com risco de ocupação clandestina ou irregular e impedir atividades que identifiquem 

tais objetivos;  

 Lavrar termos, intimações, notificações autos de infração e apreensão, na conformidade da 

legislação competente;  

 Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, 

mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades; manter conduta profissional 

compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e 

da eficiência, preservando o sigilo das informações; manter-se atualizado sobre as normas 

municipais; 

 Notificar, autuar, embargar, interditar ou lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de 



prestação de serviços;  

 Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares 

informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela Administração Municipal; 

 Percorrer as vias públicas e fiscalizar quadras e lotes detectando obras que não possuem o 

respectivo alvará de construção ou reconstrução;  

 Proceder à apreensão, mediante lavratura de termo, de bens, objetos, livros, documentos e 

papéis, necessários ao exame fiscal; proceder à intimação de contribuintes e outras naturais ou 

jurídicas, de direito privado ou público, a fim de prestarem informações e esclarecimentos 

devidos ao fisco por força de lei; proceder à lavratura de auto de desacato à autoridade fiscal, 

encaminhando-o à autoridade competente para fins de direito; proceder à verificação do interior 

dos estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas vinculadas à situação que constitua fato 

gerador de tributos; proceder ao arbitramento do montante das operações realizadas pelo sujeito 

passivo da obrigação tributária, nos casos e na forma previstas na legislação pertinente; 

proceder ao arbitramento e fixação de parâmetros de valor para fianças exigidas nas hipóteses e 

na forma estabelecidas na legislação tributária; proceder ao registro de ocorrência no 

relacionamento fisco-contribuinte, através da lavratura de termo ou peça fiscal competente, nos 

casos e na forma prescritos na legislação tributária;  

 Propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar o interesse público na 

regularização fundiária;  

 Providenciar, para que seja ordenada, por intermédio da representação judicial, a exibição de 

livros e documentos em caso de recusa de sua apresentação;  

 Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir invasão de 

áreas públicas e edificação ou ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e 

relatórios sobre as atividades assim efetuadas;  

 Requisitar o auxílio de força pública, como medida de segurança, quando vítima de embaraço 

ou desacato no exercício de suas atividades ou funções, ou quando necessário à efetivação de 

medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como 

crime ou contravenção;  

 Responder verbalmente as consultas formuladas por contribuintes; 

 Reunir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização 

externa;  

 Solicitar auxílio ou colaboração das autoridades, como medida de segurança para garantia do 

exercício de suas funções, inclusive para efeitos de busca e apreensão domiciliar de elementos 

de prova, em casos de fundada suspeita de crime de sonegação fiscal; solicitar para outras 

Secretarias competentes, a vistoria e parecer de obras ou casos que lhe pareçam em desacordo 

com as normas vigentes;  

 Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver 

desempenhando as suas tarefas; 

 Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas de posturas, obras e urbanísticas 

municipais;  

 Tratar com zelo e urbanidade o cidadão; 

 Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e da regulamentação concernente a 

ocupação e parcelamento do solo, bem como de edificações particulares; verificar o horário de 

fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros estabelecimentos;  

 Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para expedição de alvará 

de construção, de autorização de desdobramento, de unificação, de anexação de terrenos, de 



transferências de alvarás, de habite-se e de certidões de andamento de obras; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho, 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 CARGO DE 16: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 Proceder a fiscalização na área de vigilância sanitária, em observância às disposições legais que 

regem a matéria e as suas atividades específicas. 

 Exercer o poder de polícia administrativo sanitário do Município em imóveis residenciais e 

comerciais edificados ou não, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, 

logradouros públicos, veículos de transporte e de serviços e em qualquer local, público ou 

privado onde se fizer necessária a vigilância sanitária;  

 Fiscalizar a qualidade dos serviços da empresa concessionária do saneamento no Município; 

 Fiscalizar serviços, atividades e locais sujeitos a licenciamento sanitário, tais como:  

a) Estabelecimentos de serviços, como barbearias, salões de beleza, casas de banho, 

saunas, estabelecimentos esportivos e de ginástica, cultura física, clínicas de estética, 

serviços de tatuagem e piercing, natação e congêneres, clubes recreativos, asilos, 

creches e congêneres, templos religiosos, salões de festas, casas de espetáculos, 

veículos de transporte de cargas de produtos de interesse da saúde, terminais de 

veículos de transporte de produtos de interesse da saúde, biotérios, estabelecimentos 

de pesquisa científica e congêneres, estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e 

congêneres, lavanderias e similares, agências funerárias, velórios, necrotérios, salas 

de necropsia, estabelecimentos de preparação de cadáveres, cemitérios e crematórios; 

b) Estabelecimentos de industrialização, fabricação, manipulação, distribuição, 

fracionamento, beneficiamento, embalagem, acondicionamento, tratamento químico 

ou físico, análise, manipulação, doação, reembalagem, transporte, depósito, comércio 

ou utilização de gêneros alimentícios; 

c) estabelecimentos de manipulação, distribuição, fracionamento, beneficiamento, 

embalagem, acondicionamento, tratamento químico ou físico, análise, manipulação, 

doação, reembalagem, transporte, depósito, comércio ou utilização de bebidas, águas 

minerais e vinagres;  

d) serviços de aplicação de produtos saneantes domissanitários, como desinsetizadoras, 

conservadoras e congêneres;  

e) serviços de próteses dentárias, estabelecimentos ópticos e congêneres;  

f) serviços de esterilização; 

g) estabelecimentos de acondicionamento, doação, análise, manipulação, distribuição, 

depósito, embalagem, reembalagem, transporte, comércio, beneficiamento e 

fracionamento de correlatos, cosméticos e saneantes domissanitários, produtos de 

diagnóstico, produtos médico-hospitalares, odontológicos, de higiene e insumos 

destinados à elaboração de produtos de interesse da saúde; 



h) farmácias, drogarias, farmácias hospitalares, farmácias privativas e dispensários de 

medicamentos e congêneres, distribuidoras de medicamentos, distribuidoras de 

insumos farmacêuticos; 

i) hospitais e serviços intra-hospitalares, ambulatórios hospitalares gerais e 

especializados, serviços de assistência médica e odontológica gerais e especializados, 

pronto-socorros gerais e especializados, unidades mistas e especializadas de saúde, 

policlínicas, unidades básicas de saúde e congêneres; 

j) laboratórios de propedêutica, de citogenética, de análises clinicas, de patologia, de 

citopatologia e seus respectivos postos de coleta;  

k) laboratórios de pesquisa científica, de ensino, de calibração, de certificação e de 

controle de qualidade de qualquer natureza;  

l) serviços de apoio diagnóstico por imagem e radiações ionizantes, por métodos 

gráficos e outros serviços afins;  

m) serviços de bancos de leite humano, posto de coleta e outros serviços afins;  

n) serviços de bancos de olhos, tecidos germinativos e células;  

o) serviços de terapias não alopáticas e acupuntura e outros serviços afins;  

p) serviços de hemoterapia e hematologia; 

q) serviços de apoio terapêutico como quimioterapia;  

r) serviços de nutrição parenteral e enteral; 

 Executar e/ou participar das ações de vigilância sanitária em articulação com as ações de 

vigilância epidemiológica e atenção à saúde, incluindo as relativas à saúde do trabalhador, ao 

controle de zoonoses e ao meio ambiente; executar e/ou participar das ações de vigilância 

sanitária, vigilância em saúde, vigilância em saúde ambiental ou outras ações de interesse da 

saúde pública; executar e/ou participar de ações de vigilância sanitária em articulação com as 

demais áreas da fiscalização dos entes federados, ou com equipes de técnicos multidisciplinares 

do Poder Público municipal; 

 Elaborar relatórios, ofícios e outros documentos relacionados com a fiscalização sanitária; 

 Proferir palestras, ministrar e participar de cursos, congressos e afins, desde que autorizados 

pela gerência imediata; 

 Prestar orientação sobre a vigilância sanitária ao cidadão;  

 Analisar documentos privados ou públicos referentes a produtos e serviços de interesse da 

saúde pública, tais como livros caixa, notas fiscais, pedidos, faturas, balanços, softwares, 

prontuários hospitalares, prescrições de medicamentos, arquivos, assentamentos, registros, 

banco de dados e outros documentos de interesse sanitário; 

 Participar, integrar e coordenar grupos de trabalho técnico-científicos de interesse da vigilância 

sanitária, quando autorizado pela gerência;  

 Encaminhar para análise laboratorial alimentos, drogas, saneantes, cosméticos e outros 

produtos, embalagens, equipamentos, aparelhos, instrumentos, insumos, utensílios, substâncias 

e qualquer material, para controle sanitário ou quando houver indícios que a justifiquem; 

 Apreender produtos, embalagens, equipamentos, aparelhos, instrumentos, insumos, utensílios, 

substâncias e qualquer material que esteja em desacordo com a legislação sanitária vigente; 

apreender e depositar, nomeando depositário fiel, qualquer substância, produto, equipamento, 

aparelho, instrumento, utensílio, insumo ou qualquer produto de interesse da saúde que esteja 

em desacordo com a legislação sanitária vigente; 



 Expedir termos de intimação, de interdição, autos de apreensão, apreensão e depósito, de coleta 

de amostras, de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por 

legislação específica; 

 Efetuar interdição de produtos, embalagens, equipamentos, aparelhos, instrumentos, insumos, 

utensílios, substâncias e qualquer material que esteja em desacordo com a legislação sanitária 

vigente; efetuar interdição parcial ou total de estabelecimento que esteja em desacordo com a 

legislação sanitária vigente; 

 Inutilizar qualquer substância, produto, equipamento, aparelho, instrumento, utensílio, 

mercadoria, insumo ou qualquer produto de interesse da saúde que esteja em desacordo com a 

legislação sanitária vigente; 

 Elaborar réplica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do poder de polícia 

sanitária do Município; 

 Comunicar ao interessado o deferimento ou o indeferimento dos processos oriundos de atos em 

decorrência do poder de polícia sanitária do Município; 

 Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais 

postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e 

agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; 

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;  

 Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver 

desempenhando as suas tarefas; 

 Manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da 

Administração Municipal; 

 Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares 

informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela Administração Municipal; 

  Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; 

 Tratar com zelo e urbanidade o cidadão; 

 Executar outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 CARGO 17: FISIOTERAPEUTA DO NASF 

 Atuar de forma enfática nos programas de saúde do idoso, da criança, da mulher, do trabalhador 

e da família, que são desenvolvidos nos diversos níveis de atenção à saúde;  

 Desenvolver atividades de educação em saúde promovidas nas visitas domiciliares;  

 Acolher, implementar e acompanhar grupos de idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, 

mulheres, bem como de cuidadores de crianças especiais;  

 Atentar para as necessidades integrais do paciente e de sua família, nos domicílios, de forma a 

fomentar a qualidade de vida naquele lar, orientando e informando à família e aos cuidadores 



dos pacientes sobre o manuseio, posicionamento e as atividades de vida diária;  

 Promover a educação em saúde na coletividade, grupos, através do acolhimento, orientações, 

palestras, esclarecimentos, fortalecendo as práticas grupais, a socialização e a troca de 

experiências entre as equipes no NASF, da ESF e os participantes do grupo, abordando temas 

como posicionamentos, posturas, cuidados com coluna, prevenção de quedas e lesões em idosos 

e diabéticos, benefícios dos exercícios, prevenção de lesões durante exercício, orientações às 

gestantes, amamentação, esclarecimentos sobre ciclos de desenvolvimento infantil e as 

mudanças fisiológicas nas diversas fases da vida;  

 Propiciar atendimentos específicos como nos primeiros meses após AVC, cirurgia ou lesão 

ortopédica, lombalgia e tendinites na gestação, lesões relacionadas ao trabalho, uso ou indicação 

de órtese ou prótese; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade 

a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO DE 18: FONOAUDIÓLOGO 

 Identificar e tratar distúrbios vocais;  encaminhar para tratamento de alterações da fala, de 

linguagem, de leitura e escrita;  avaliar e encaminhar casos relacionados ao desenvolvimento 

neuro-psicomotor de servidores e discentes da Instituição;  indicar tecnologia assistiva;  

capacitar docentes ao tratamento preventivo da fala;  desenvolver outras atividades de acordo 

com as especificidades do setor de lotação; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados de equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO DE 19: FONOAUDIÓLOGO DO NASF  

 Desenvolver ações de reabilitação, 

 Diagnosticar e levantar os problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de 

deficiências e das necessidades de reabilitação;  

 Desenvolver a promoção e proteção à saúde, incluindo aspectos físicos e da comunicação, 

como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, 

amamentação, controle do ruído, com vistas ao auto-cuidado;  

 Efetivar estratégias que visem o acompanhamento das crianças que apresentem risco para 

alterações no desenvolvimento; 

 Atentar à prevenção de incapacidades e deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos 

indivíduos;  



 Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação;  

 Desenvolver a reabilitação, priorizando atendimentos coletivos, especialmente de usuários com 

alterações de comunicação, mastigação, deglutição, decorrentes de doenças ou do 

envelhecimento;  

 Adotar a integração aos equipamentos sociais existentes, incluindo a orientação de professores 

e outros profissionais de escolas, creches, asilos e outras instituições;  

 Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos, especialmente 

para usuários restritos ao leito ou ao domicilio, que requerem cuidados quanto à fala, linguagem 

e alimentação segura;  

 Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos agentes comunitários de saúde - ACSs;  

 Realizar discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares, além do 

desenvolvimento de projetos e ações intersetoriais que favoreçam a inclusão e a melhoria da 

qualidade de vida;  

 Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC), concebendo todas as 

pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão;  

 Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para manejo 

das situações oriundas da deficiência ou incapacidade;  

 Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de aparelhos 

auditivos e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção a saúde;  

 Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social, alicerçadas nos aspectos 

da comunicação, favorecendo a socialização e resgate da autoestima de usuários e familiares 

em situação de risco psicossocial ou doença mental;  

 Ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde da criança, no âmbito 

individual e coletivo, especialmente quanto ao incentivo ao aleitamento materno, 

desenvolvimento orofacial relacionado à alimentação e cuidados quanto a utilização de hábitos 

orais (mamadeira, chupeta);  

 Desenvolvimento da fala, linguagem e outras habilidades cognitivas;  

 Desenvolvimento das habilidades auditivas e no diagnóstico precoce da deficiência auditiva;   

 Aspectos gerais do desenvolvimento motor e psicossocial;  

 Acompanhar e orientar os processos de alfabetização e de aprendizagem por meio do 

desenvolvimento de projeto educacional intersetorial; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO DE 20: INSTRUTOR MUSICAL 

 Ministrar aulas práticas e teóricas de música; preparar material de apoio à instrução musical;  

participar de ensaios regulares; conhecer instrumentos musicais e a técnica musical para 

executá-los; ensaiar grupos de alunos e apresentações; zelar pela conservação, manutenção e 

guarda dos respectivos materiais de trabalho; promover e participar da organização de 

atividades relacionadas com o ensino musical; 



 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 21: MECÂNICO DE FROTA LEVE  

 Acompanhar a execução dos trabalhos, observando as operações e examinando as partes 

executadas;  

 Distribuir, orientar e executar tarefas de montagem, reparo e revisão de autos, sempre que 

solicitado pela Chefia;  

 Supervisionar a guarda e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizadas;  

 Zelar pela limpeza e arrumação da oficina; orientar os servidores que auxiliem na execução de 

atribuições típicas da classe;  

 Efetuar a inspeção, a revisão, a manutenção e a conservação mecânica, elétrica e hidráulica de 

todos os componentes da frota leva da municipalidade, de todos os tipos e marcas; 

 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 22: MECÂNICO DE FROTA PESADA 

 Acompanhar a execução dos trabalhos, observando as operações e examinando as partes 

executadas;  

 Distribuir, orientar e executar tarefas de montagem, reparo e revisão de autos, sempre que 

solicitado pela Chefia;  

 Supervisionar a guarda e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizadas;  

 Zelar pela limpeza e arrumação da oficina; orientar os servidores que auxiliem na execução de 

atribuições típicas da classe;  

 Efetuar a inspeção, a revisão, a manutenção e a conservação mecânica, elétrica e hidráulica de 

todos os componentes da frota pesada da municipalidade, de todos os tipos e marcas; 

 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 



CARGO 23: MOTORISTA 

 Conduzir veículos da municipalidade ou entidades e órgãos conveniados, tais como caminhões, 

ônibus, ambulância, carros de passeios, caminhonetes, de transporte escolar, de passageiros, 

observando as normas e regulamentos de trânsito em vigor; 

 Transportar passageiros, pessoas doentes, alunos, professores, autoridades, servidores 

municipais, materiais de construção, entulhos, areia, cascalho, pedra, outros materiais, 

conduzindo veículos apropriados para cada caso, dentro do município ou para outras 

localidades; portar documentos de porte obrigatório enquanto estiver conduzindo algum veículo 

da municipalidade; conduzir somente veículo para o qual for legalmente habilitado; encaminhar 

o doente que transportar até o local onde deva ocorrer atendimento médico, providenciando o 

seu internamento quando for o caso, comunicando à Secretaria Municipal de Saúde a respeito 

dos procedimentos efetivados, informando o local do internamento e outros dados disponíveis; 

 Dirigir veículos de passageiros e cargas leves, conduzindo-o conforme suas necessidades e 

operando os equipamentos acoplados ao veículo; vistoriar o veículo, verificando o estado dos 

pneus, nível de combustível, óleo e água;  testar os freios e a parte elétrica;  dirigir o veículo, 

observando as normas de trânsito;  providenciar a manutenção do veículo, comunicando as 

falhas e solicitando reparos necessários;  efetuar reparos de emergência no veículo;  

desenvolver outras atividades de acordo com as especificidades do setor de lotação; transportar 

pessoas, documentos e materiais; zelar pela limpeza, conservação, guarda e proteção do veículo 

sob sua responsabilidade; verificar o regular funcionamento do veículo; promover o 

abastecimento de água e óleo do veículo e calibragem dos pneus.  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimentos. 

 

CARGO 24: NUTRICIONISTA 

 Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros 

nutricionais para atendimento; 

 Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas para que 

recebam o atendimento adequado; 

 Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar a alimentação escolar com base no diagnóstico 

nutricional e nas referências nutricionais, observando: 

a) Adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, 

para definir a quantidade e qualidade dos alimentos; 

b) Respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua 

vocação agrícola  e à alimentação saudável e adequada; 

c) Utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Rurais, 

priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos, local, 

regional, territorial, estadual ou nacional, nesta ordem de prioridade. 

 Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 

inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção e com 

a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com conteúdo de 



alimentação e nutrição;  

 Elaborar fichas técnicas de preparações que compõem o cardápio; 

 Orientar e supervisionar as atividades de higienização de alimentos, equipamentos e utensílios 

da instituição; 

 Coordenar, supervisionar e executar ações de educação permanente em alimentação e nutrição 

para a comunidade escolar; 

 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e 

distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos observadas 

sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; 

 Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição de 

gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, dentre 

outros); 

 Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 

alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição; 

 Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/ 

preparações culinárias; 

 Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, 

distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; 

 Desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 

 Avaliar o estado nutricional do paciente / aluno a partir de diagnóstico clínico, exames 

laboratoriais, anamnese alimentar e exames antropométricos; 

 Estabelecer a dieta dos pacientes , fazendo as adequações necessárias; 

 Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional, quando 

necessário; 

 Recorrer a outros profissionais e/ou solicitar laudos técnicos especializados, quando necessário; 

 Prescrever complementos nutricionais, quando necessário; 

 Promover orientação e educação alimentar e nutricional para clientes e familiares; 

 Orientar e supervisionar o preparo e confecção, rotulagem, estocagem, distribuição e 

administração de dietas; 

 Integrar a equipe multidisciplinar, com participação plena na atenção prestada ao indivíduo; 

 Desenvolver estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação 

 Colaborar na formação de profissionais na área da saúde, orientando estágios e participando de 

programas de treinamento; 

 Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; 

 Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, controlar e executar 

políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos; 

 Realizar vigilância alimentar e nutricional; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que selam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 



CARGO 25: NUTRICIONISTA DO NASF  

 Fazer atendimento ambulatorial individual ou em grupo, competindo avaliar o estado 

nutricional da população;  

 Avaliar e estudar hábitos alimentares e nutricionais de uma determinada população; 

 Elaborar recomendações alimentares vocacionadas para uma determinada população, 

permitindo assim o desenho de programas de alimentação e nutrição; elaborar procedimentos 

técnicos relativos à área da alimentação e nutrição; 

 Atuar no âmbito da educação alimentar e nutricional, elaborando, planificando, executando e 

avaliando ações; 

 Planejar ações específicas para um grupo populacional de risco nutricional, identificando-o 

também; planejar ações específicas através da participação na execução e análise de inquirições 

e estudos epidemiológicos num grau local ou regional;  

 Realizar auditorias de segurança alimentar e nutricional;  

 Promover intercâmbio técnico-científico;  

 Guiar programas e projetos de educação alimentar e nutricional para as diferentes faixas etárias 

que compõem a comunidade;  

 Desenvolver, planejar e implementar políticas alimentares e nutricionais aplicáveis a toda a 

população; 

 Criar material didático visando o seu uso em programas de alimentação e nutrição.  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 26: OPERADOR DE MÁQUINA  

 Atuar como operador de trator esteira, fazer o controle e manuseio da máquina conforme 

solicitação interna; zelar pela máquina, dentre outras atividades; comprimir com rolo 

compressor cancha para calçamento ou asfaltamento; conduzir e manobrar a máquina 

acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 

conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos 

implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando para escavar, carregar, 

mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; 

 Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 

ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em prática as medidas de 

segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar 

possíveis acidentes; 

 Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 

fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário; efetuar pequenos 

reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 

equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 

implementos e, depois de executados, efetuar os testes necessários; anotar, seguindo normas 

estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados; 



 Preparar relatórios de consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle 

da chefia; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob 

sua responsabilidade; e executar tarefas afins e de interesse da Municipalidade;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimentos. 

 

CARGO 27: ORIENTADOR SOCIAL  

 Participar das atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço 

socioeducativo, programas e projetos juntamente com a equipe de trabalho responsável pela 

execução de programas sociais; 

 Atuar como referência para crianças, adolescentes, idosos e famílias bem como para os demais 

profissionais que desenvolvem atividades com o grupo sob sua responsabilidade; 

 Registrar a frequência e as ações desenvolvidas e encaminhar mensalmente as informações para 

o profissional de referência do CRAS; 

 Organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e 

desenvolvendo temas e conteúdos do serviço socioeducativo, programa e projeto; 

 Desenvolver oficinas esportivas, culturais e de lazer; 

 Acompanhar Projetos de Orientação Profissional de crianças e adolescentes; 

 Mediar os processos grupais dos serviços socioeducativos, programas e projetos, sob orientação 

do órgão gestor; 

 Mediar processos coletivos de elaboração, execução e avaliação de Plano de Atuação Social e 

de Projetos de Ação Coletiva de Interesse Social; 

 Mediar e facilitar o processo de socialização da criança, adolescente, idoso e demais usuários 

sob sua responsabilidade; 

 Desenvolver conteúdos e atividades que lhe são atribuídos no Traçado Metodológico de cada 

serviço, programa e projeto de Assistência Social; 

 Participar de atividades com as famílias, bem como auxiliar em seu acompanhamento; 

 Atuar como interlocutor junto às escolas, na troca de informações, encarregando-se da 

articulação interinstitucional dos serviços, programas e projetos; 

 Realizar os serviços de Abordagem Social; 

 Identificar e encaminhar famílias para o profissional da equipe de referência do CRAS; 

 Identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas atividades desenvolvidas; 

 Informar o profissional da equipe de referência a identificação de contextos familiares e 

informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de 

atitudes, etc.); 

 Coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários sob sua 

responsabilidade; 

 Manter arquivo da documentação dos grupos, incluindo os formulários de registro das 

atividades e de acompanhamento dos usuários; 

 Realizar planejamento juntamente com a equipe de referência do CRAS de todas as ações a 

serem desenvolvidas; 



 Participar de atividades de capacitação continuada do CRAS; 

 Participar das atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do 

serviço socioeducativo, programa e projeto; 

 Alimentar sistema de informação, sempre que for designado; 

 Desempenhar outras atividades afins e compatíveis com o cargo e apoio às atividades 

desenvolvidas no CRAS; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 28: PEDREIRO  

 Realizar trabalhos de alvenaria; efetuar reconstruções e restauros; 

 Verificar as características da obra, examinando a planta e especificações, para orientar-se na 

escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;  

 Misturar cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a 

argamassa a ser empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins;  

 Construir alicerces, empregando pedras ou cimentos, para formar a base de paredes, muros e 

construções similares;  assentar tijolos, ladrilhos ou pedras;   

 Rebocar as estruturas construídas;  proceder à aplicação de camadas de cimento, assentamento 

de ladrilhos ou material similar;  

 Construir base de concreto ou de outro material para possibilitar a instalação de máquinas e 

para outros fins;   

 Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 

reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e 

chumbando bases danificadas;  

 Montar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução da obra desejada;  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando ao 

conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito 

da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 29: PROFESSOR REGENTE  

 Executar todas as tarefas, atividades, trabalhos, serviços ou procedimentos relacionados com 

sua área de atuação, conhecimento e formação escolar; ministrar o ensino fundamental em 

escolas municipais e/ou conveniadas; 

 Participar, cooperar e auxiliar na realização de eventos ou comemorações cívicas, serviços 

burocráticos ou qualquer atividade patrocinada pela Secretaria Municipal de Educação;  



 Propor ao superior imediato ou ao Prefeito Municipal, a adoção de medidas que visem o melhor 

desempenho do ensino fundamental no município, zelar pela erradicação do analfabetismo; 

cuidar da segurança dos alunos em sala de aula; zelar pela conservação e manutenção dos 

materiais e equipamentos didáticos da unidade escolar ou do município; preencher cadernetas 

escolares; fazer trabalhos de escrituração em livros; digitação; datilografia; cálculos; organizar 

arquivos; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho, 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual,quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 30: PSICÓLOGO – 20H 

 Colaborar com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que 

lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis;  

 Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de 

entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de 

seus integrantes;  

 Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, 

técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver 

problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de 

potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania consciente;  

 Elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em 

situações escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a 

implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o 

desenvolvimento; 

 Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino-

aprendizagem e conhecimento das características Psicossociais, visando a atualização e 

reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem como suas 

condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação 

crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas educacionais completos, 

alternativos, ou complementares;  

 Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas 

educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de 

desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participar 

da constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e práticas educacionais 

implementados; 

 Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor aproveitamento e 

desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no conhecimento psicológico e numa 

visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho; 

 Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar, aos 

serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de 

problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na 



escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade;  

 Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de Psicologia Educacional,  

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 31: PSICOLOGO – 40H  

 Prestar atendimento psicológico à população carente do município de São Tiago/MG, inclusive 

aos alunos das escolas municipais, estaduais ou conveniadas; proceder ao acompanhamento do 

tratamento psicológico à população e aos alunos em idade escolar; 

 Executar trabalhos de orientação psicológica em escolas municipais ou conveniadas; emitir 

pareceres e relatórios dentro de sua área de atuação e competências; fazer palestras sugerir 

ações que visem a um melhor desenvolvimento e prestação de serviços psicológicos à 

população e/ou aos alunos; 

 Executar todas as tarefas típicas correspondentes à sua habilitação  profissional, dentro de sua 

área de conhecimento e atuação; coordenar, supervisionar, organizar e superintender o trabalho 

de outros servidores lotados no departamento em que estiver lotado; exercer suas atividades em 

conformidade com as determinações emanadas dos órgãos normativos superiores, 

especialmente quanto ao Sistema Único de Saúde; atender consultas de urgência, mesmo fora 

do seu horário de trabalho na cidade de São Tiago/MG; atender e acompanhar o tratamento dos 

pacientes encaminhados para tanto pelo Prefeito Municipal ou pessoa por ele autorizada; 

 Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, 

identificando as vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar 

orientações qualificadas, fundamentadas em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e 

legais;  

 Articular serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e  acompanhamento das 

famílias e indivíduos;  

 Desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem 

o fortalecimento familiar e a convivência comunitária; atendimento à família (acolhimento, 

entrevistas, orientação, visitas domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e 

levando-se em consideração a missão e os objetivos do Serviço; entre outras atividades voltadas 

aos objetivos do CRAS; 

 Acolher, ofertar informações e realizar encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; 

 Planejar e implementar o PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, de 

acordo com as características do território de abrangência do CRAS; 

 Mediar grupos de famílias do PAIF; 

 Realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao 

CRAS; 

 Oferecer Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de 

convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 

 Acompanhar famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 



ofertados no território ou no CRAS; 

 Realizar da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos 

que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; 

 Acompanhar  famílias em descumprimento de condicionalidades; 

 Alimentar o sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do 

trabalho de forma coletiva. 

 Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; 

 Realizar encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; realizar 

encaminhamentos para serviços setoriais; 

 Participar de reuniões preparatórias ao planejamento municipal; 

 Participar de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem 

desenvolvidas,  

 Definir fluxos, instituir rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organizar os 

encaminhamentos e os fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de 

resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 32: SERVENTE DE OBRAS  

 Executar trabalhos de servente de pedreiro; 

 Auxiliar de eletricista, de carpinteiro, bombeiro, motorista, pintor, calceteiro 

 Executar trabalhos de carregamento e descarregamento de materiais diversos, tais como 

entulho, areia, cascalho, pedras, paralelos, bloquetes, lixo, madeira, etc; 

 Preparar massa de cimento, concreto, construir formas, auxiliar os trabalhos de montador; 

 Executar trabalhos manuais auxiliares em todos os departamentos, próprios municipais, ou 

órgãos e entidades conveniadas; 

 Fazer serviços de conservação de estradas, vias urbanas, executar trabalhos de capinas, limpeza 

pública de parques, praças e jardins; 

 Colaborar na coleta, transporte e descarregamento de lixo urbano ou domiciliar; 

 Executar trabalhos de faxina em próprios da municipalidade ou em entidades ou órgãos 

conveniados; e 

 Executar outras tarefas assemelhadas ao cargo de Servente de Obras aqui não especificadas. 

CARGO 33: SUPERVISOR PEDAGÓGICO  

 Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Estudo e dos Regimentos Escolares; 

 Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com outros 

profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; 

 Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; 

 Velar o cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino; 



 Assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos com 

menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da Comunidade Escolar, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; 

 Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de 

investigação e a criatividade dos profissionais da educação; 

 Emitir parecer concernente à Supervisão Educacional; 

 Acompanhar estágios no campo de Supervisão Educacional; 

 Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional; 

 Propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço; 

 Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração com a escola; 

 Assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas nos aspectos 

concernentes à ação pedagógica 

 Administrar conflitos; dimensionar problemas; estimular o senso crítico; coordenar, 

acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico; 

 Desenvolver atividades de suporte pedagógico;  desenvolver outras atividades de acordo com 

as especificidades do setor de lotação; 

 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

CARGO 34: TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL  

 Supervisionar as atividades pertinentes a Usina de Triagem e Compostagem de resíduos; 

promover permanente articulação com órgãos federais e estaduais de meio ambiente, visando a 

proteção, preservação e fiscalização ambiental no município; estabelecer planos e políticas 

municipais de preservação e fiscalização ambiental e recursos renováveis; 

 Acompanhar e avaliar a implementação das políticas de meio ambiente no município; 

 Coordenar, consolidar e atualizar os planos municipais de meio ambiente; 

 Promover e avaliar a aplicação da gestão integrada da qualidade ambiental, especialmente o 

gerenciamento de bacia hidrográfica, o planejamento ambiental em sistemas urbanos, agro 

ecossistemas e sistemas naturais sobre pressão da ocupação humana; 

 Assistir a chefia imediata em assuntos de sua área de atuação, submetendo os atos 

administrativos e regulamentares a sua apreciação; controlando resultados e prazos, 

promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução; 

 Dirigir os recursos humanos e materiais sob sua responsabilidade;   

 Despachar pessoalmente com o Secretário, nos dias determinados e participar de reuniões 

coletivas, quando convocado; 

 Elaborar pareceres e relatórios sobre os seus serviços sempre que solicitado; e exercer outras 

atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 

 Preencher formulários de relatórios trimestrais das atividades   



 Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; 

cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, quando for o caso, 

levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer 

irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; 

 Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo 

superior imediato ou pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação 

profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento. 

 

 


