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RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
O Prefeito municipal de Dores do indaiá, RONALDO ANTONIO ZICA DA COSTA, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital de Concurso 
Público nº 01/2019. (ALTERAÇÃO: Dos Requisitos da Prova de Títulos; Vencimento do cargo de Auxiliar de Serviços 
Administrativos e Técnico em Enfermagem; Carga Horária, Vencimentos e Atribuições de Assistente Social; Requisitos de 
Operador de Máquinas). 

1 – O PREÂMBULO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

O Preâmbulo do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do preâmbulo desta 
Retificação. 

O Prefeito municipal de Dores do indaiá, RONALDO ANTONIO ZICA DA COSTA, no uso de suas atribuições legais, estabelece 
normas para a realização de Concurso Público para provimento de cargos atualmente vagos, em consonância com as 
disposições constitucionais referentes ao assunto, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(nº 05/2007, alterada pela nº 04/2008 e nº 08/2009), Súmula nº 116 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 
Legislação Municipal em especial com a Lei Orgânica Municipal; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dores do 
Indaiá, instituído pela Lei Complementar nº 78, de 22/03/2019, alterada pela Lei Complementar nº 83, de 12/08/2019 e Lei 
Complementar nº 93 de 21/11/2019; Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DORES DO INDAIÁ/MG, instituído pela Lei Complementar nº 79 de 22/03/2019, alterada pela lei Complementar nº 85 de 
12/08/2019, Lei nº 87 de 05/09/2019, Lei Complementar 99 de 20/12/2019 e Lei Complementar nº 101 de 14/02/2020; Plano 
de Carreiras e Remuneração dos Servidores da Educação do município de Dores do Indaiá, instituído pela lei Complementar 
nº 81, de 22/03/2019, alterada pela Lei Complementar nº 84 de 12/08/2019, Lei Complementar nº 89/2019 de 05/09/2019 e 
Lei Complementar nº 102 de 14/02/2020; Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Saúde do Município de Dores 
do Indaiá, instituído pela lei Complementar nº 80 de 12/03/2019 alterada pela lei complementar nº 82 de 12/08/2019, Lei 
Complementar nº 88 de 05/09/2019 e lei Complementar nº 90 de 06/09/2019. 

2 - O ITEM 9 - DAS PROVAS DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

O item 9.1.2 que trata da Prova de Títulos do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos 
termos desta Retificação. 

9.1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para os seguintes cargos: ASSISTENTE 
SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF, CONTADOR MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO 
PSF, FARMACÊUTICO, MÉDICO GENERALISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO), 
NUTRICIONISTA (SAÚDE), PEDAGOGO, PROFESSOR PEB I, PROFESSOR PEB II ARTE, PROFESSOR PEB II CIÊNCIAS, 
PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR PEB II ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR PEB II GEOGRAFIA, 
PROFESSOR PEB II HISTÓRIA, PROFESSOR PEB II LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR PEB II LÍNGUA PORTUGUESA, 
PROFESSOR PEB II MATEMÁTICA, PSICÓLOGO, PSICÓLOGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUPERVISOR PEDAGÓGICO, 
TESOUREIRO MUNICIPAL, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência em SERVIÇOS PÚBLICOS que esteja vinculado 

diretamente ao cargo escolhido. 
1.0  

10,0 

Aprovação em CONCURSOS PÚBLICOS na área. Comprovação: Declaração em papel timbrado da 

instituição.  
1,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com carga 

horária mínima de 360 horas. 

1,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 

(MESTRADO), realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO. 

2,0 
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 

(DOUTORADO), realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO. 

3,0 

9.1.2.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente até o limite de 10 (dez) pontos e somente serão 
considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo candidato. 

9.1.2.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, 
podendo ser somados a outros meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por 
período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma concomitante. 

9.1.2.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de 
Serviço, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste 
edital. 

9.1.2.4 As declarações/certidões especificadas no item 9.1.2.3, deverão ser em papel timbrado pelo órgão emissor e 
assinadas por profissional competente original ou cópia autenticada. 

9.1.2.5 O descumprimento do item anterior implicará na não aceitação do Título apresentado. 

9.1.2.6 Estágios Curriculares não pontuam como titulação.  

9.1.2.7 Os títulos referentes a aprovação em concurso público, deverão ser comprovados através de Declaração em papel 
timbrado da instituição original ou cópia autenticada. 

9.1.2.8 Caso a instituição no qual o candidato tenha prestado o Concurso Público tenha encerrado suas atividades, será 
aceito declaração original do setor de RH do órgão público que realizou o concurso público acompanhada de 
parte da listagem que apresenta a identificação do candidato, certificando que o candidato supra foi aprovado no 
referido concurso. 

9.1.2.9 Os títulos referentes a cursos de especialização em nível de PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” deverão constar a 
carga horária mínima exigida ou acompanhar declaração ou atestado da Instituição que a mencione, sendo 
desconsiderados aqueles que se fizerem omitir.  

9.1.2.10 A conclusão de curso, para efeito de pontos em títulos, deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de 
apresentação dos títulos, sendo desconsiderada aquela que ocorrer após. 

9.1.2.11 Os títulos, devem ser apresentados através de original ou cópia autenticada. A cópia apresentada não será 
devolvida em hipótese alguma e não será considerada, para efeito de pontuação, a cópia que não esteja 
autenticada. 

9.1.2.12 Os títulos deverão ser encaminhados via postal, endereçados à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA., 
sediada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas Gerais, postados, 
impreterivelmente, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital), 
através dos Correios por meio de Aviso de Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da 
postagem). 

9.1.2.13 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida. 
d) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 
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9.1.2.14 Quando da entrega dos títulos, o candidato deverá fazer acompanhar a Ficha Informativa de Títulos, conforme 
modelo constante do ANEXO V deste Edital, devidamente preenchida, juntamente com uma cópia do 
comprovante de residência. 

9.1.2.15 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha.  

9.1.2.16 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado. 

9.1.2.17 A avaliação dos títulos é de competência da empresa organizadora do Concurso Público. 

 

2 - ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

O Anexo I do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO I desta 
Retificação. 

 

3 -ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

O Anexo II do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO II desta 
Retificação. 

 

Dores do indaiá/MG, 21 de fevereiro de 2020. 

RONALDO ANTONIO ZICA DA COSTA  

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL,  
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PROVAS 

Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras exigências 
do cargo) 

Carga 
Horária 

(semanal) 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.271,09 01 10 

Ensino Médio 
Completo + 
Residir na 
Comunidade 

40 63,55 
 Português 
 G.L.S. Púb.3 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

AGENTE FISCAL 1.347,54 - 01 
Ensino Médio 
Completo 

40 67,38 
 Português 
 Matemática 
 Informatica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

AGENTE SANITÁRIO 1.271,09 01 05 
Ensino Médio 
Completo 

40 63,55 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

ASSISTENTE SOCIAL 1.805,25 - 02 

Ensino Superior 
Completo em 
Serviço Social + 
Registro no 
Conselho 
competente 

30 90,26 
 Português 
 C. Gerais 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

AUXILIAR DE ODONTOLÓGO 1.128,17 Cadastro Reserva 

Ensino 
Fundamental 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 56,41 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS – GARI 

995,00 01 04 Alfabetização 40 49,75 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

1.146,97 01 09 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 57,34 
 Português 
 Matemática 
 Informática 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 
ÁREA INTERNA 

995,00 Cadastro Reserva Alfabetização 40 49,75 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 
ÁREA URBANA E RURAL 

995,00 01 04 Alfabetização 40 49,75 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 
CANTINEIRA 

995,00 01 05 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

40 49,75 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 
SERVENTE ESCOLAR 

995,00 01 13 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

40 49,75 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF 3.509,88 - 01 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 175,49 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

                                                           
1Nº de Vagas: Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas. 
2
Concorrência Ampla 

3
 Gestão e Legislação em Saúde Pública 
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Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras exigências 
do cargo) 

Carga 
Horária 

(semanal) 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

CONTADOR MUNICIPAL 3.012,47 - 01 

Ensino Superior 
Completo em 
Ciências 
Contábeis + 
Registro no 
Conselho 
competente 

40 150,62 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

CONTROLE INTERNO 3.012,47 - 01 

Ensino Superior 
Completo em 
Ciências 
Contábeis, 
Administração ou 
Direito 

40 150,62 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

COVEIRO 1.400,00 - 02 Alfabetização 40 70,00 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

ENFERMEIRO 1.754,94 - 01 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

20 87,75 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

ENFERMEIRO PSF 3.509,88 - 01 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 175,49 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

FARMACÊUTICO 1.880,29 - 01 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 94,01 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

MÉDICO GENERALISTA 13.000,00 - 04 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 650,00 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

MÉDICO VETERINÁRIO 2.005,65 Cadastro Reserva 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

20 100,28 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

MONITOR DE CRECHE 1.215,83 Cadastro Reserva 
Ensino Médio 
Completo – 
Magistério 

30 60,79 
 Português 
 Informatica 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

MOTORISTA 1.103,10 - 02 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto + 
Habilitação CNH 
na Categoria D 

40 55,16 
 Português 
 Matemática 
 Especifica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

MOTORISTA DA EDUCAÇÃO 1.103,10 - 03 

Ensino 
Fundamental 
Completo + 
Habilitação CNH 
na Categoria D + 
Cursos Específicos 
para o Transporte 
Escolar 

40 55,16 
 Português 
 Matemática 
 Especifica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 
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Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras exigências 
do cargo) 

Carga 
Horária 

(semanal) 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

MOTORISTA DA SAÚDE 1.103,10 01 04 

Ensino 
Fundamental 
Completo + CNH 
Categoria D + 
Habilitação 
Profissional 
conforme CTB + 
Cursos exigidos 
para dirigir 
ambulância, 
veículos 
emergenciais e 
veículos de 
transporte de 
passageiros e 
pacientes 

40 55,16 
 Português 
 Matemática 
 Especifica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO) 1.271,09 Cadastro Reserva 

Ensino Superior 
em Nutrição + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

20 63,55 
 Português 
 Matemática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

NUTRICIONISTA (SAÚDE) 1.271,09 - 01 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

20 63,55 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

OPERADOR DE MÁQUINAS 1.604,52 - 03 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto + 
Experiência 
Profissional 
+Habilitação de 
Motorista CNH C. 

40 80,23 
 Português 
 Matemática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PEDAGOGO 2.589,69 - 01 

Ensino Superior 
em Pedagogia + 
Habilitação em 
Administração 
Escolar, Inspeção 
Escolar ou 
Orientação 
Educacional 

40 129,48 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

PROFESSOR PEB I 1.525,56 01 07 

Ensino Superior 
em Pedagogia 
com Habilitação 
para Magistério 
da Educação 
Infantil ou 
Fundamental I – 
Anos Iniciais ou 
Ensino Normal 
Superior 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II ARTE 1.525,56 Cadastro Reserva 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II CIÊNCIAS 1.525,56 Cadastro Reserva 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA 1.525,56 - 03 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

76,28 
76,28 

 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II ENSINO RELIGIOSO 1.525,56 - 01 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 
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Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras exigências 
do cargo) 

Carga 
Horária 

(semanal) 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

PROFESSOR PEB II GEOGRAFIA 1.525,56 Cadastro Reserva 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II HISTÓRIA 1.525,56 - 02 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II LÍNGUA INGLESA 1.525,56 Cadastro Reserva 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II LÍNGUA 
PORTUGUESA 

1.525,56 Cadastro Reserva 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PROFESSOR PEB II MATEMÁTICA 1.525,56 Cadastro Reserva 
Ensino Superior 
com Licenciatura 
Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PSICÓLOGO (SAÚDE) 2.407,00 - 02 

Ensino Superior 
Completo + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 120,35 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

14hs 

PSICÓLOGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.407,00 - 01 

Ensino Superior 
em Psicologia + 
Registro no 
Conselho 
competente 

40 120,35 
 Português 
 C. Gerais 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

SECRETÁRIO ESCOLAR 1.013,20 Cadastro Reserva 

Ensino Médio 
Completo + 
Noções de 
Informática 

30 50,66 
 Português 
 Matemática 
 Informática 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO 1.525,56 - 01 

Curso Superior 
em Pedagogia + 
Habilitação em 
Supervisão 
Pedagógica + 
Habilitação na 
Área Específica 

24 76,28 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1.227,39 - 03 

Ensino Médio 
Completo + Curso 
Técnico em 
Enfermagem + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 61,37 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 1.271,09 - 01 

Ensino Médio 
Completo + Curso 
Técnico em 
Higiene Dental + 
Registro no 
Conselho 
Competente 

40 63,55 
 Português 
 G.L.S. Púb. 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 

TESOUREIRO MUNICIPAL 2.536,82 - 01 

Ensino Superior 
Completo em 
Administração ou 
Gestão Financeira 

40 126,84 
 Português 
 Informática 
 Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08hs 
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os 
cadastros atualizados; Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades progra madas e de atenção à demanda espontânea; 
Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser pr ogramadas 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 característi cas 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, d esenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, Realizar levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade 
através das visitas domiciliares e quando necessário, encaminhar os pacientes à unidade de saúde; Coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, 
cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos procedimentos nece ssários, ao controle de saúde; Manipular e 
distribuir medicamentos fitoterápicos e alimentos alternativos; Prestar primeiros socorros, fazendo curativos simples, aplica ndo injeções e controlando pressão arterial, para 
propiciar alívio ao doente e facilitar a cicatrização de ferimentos; Orientar na coleta de material para exames, seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos 
mesmos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; Atuar na Zona Urbana e Rural.  

 AGENTE FISCAL: Executar vistorias em estabelecimentos comerciais e industriais para liberação de alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura; Verificar a regul aridade do 
licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que prestam; Verificar as 
licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comercio por pessoas que não possuam a documentação exigida; Verif icar as condições das calçadas e passeios, 
observando a existência de obstáculos, tais como painéis publicitários, exposições de mercadorias, mesas de bar, tomando as devidas providências para sua desobs trução; 
Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comercio, bem como  quanto a observância de aspectos estéticos; 
Acompanhar a instalação de painéis de propaganda confrontando a quantidade, locais de instalação e nome das empresas responsá veis com os dados contidos no alvará 
fornecido pela Prefeitura; Verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda 
comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; Verificar in loco os pedidos enviados pelo setor de ISS da Prefeitura, solici tando o cancelamento de taxas cobradas 
indevidamente; Verificar o horário de abertura e fechamento do comercio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a obs ervância das escalas de plantão das farmácias; 
Verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de 
inflamáveis, explosivos e corrosivos; Apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; 
Receber as mercadorias apreendidas e guarda-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; 
Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; Verificar o licenciamento para realização de festas populares 
em vias e logradouros públicos; Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos pr omovidos por particulares, inclusive exigindo a 
apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro, devidamente habilitado; Verificar as violações às normas sobre p oluição sonora, como uso de buzinas, casas de 
disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de musica, entre outras; Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos violadores das 
posturas municipais e da legislação urbanística; Lacrar estabelecimentos irregulares, atendendo a decreto municipal; Realizar  sindicâncias especiais para instrução de processos 
ou apuração de denuncias e reclamações; Efetuar levantamento e cadastramento de focos de lixo e entulhos por bairros, para su bsidiar a elaboração do cronograma de coleta de 
lixo; Efetuar em cada residência localizada nas proximidades do foco de lixo, trabalho de orientação junto à população, quanto aos dias de coleta, bem como quanto aos riscos de 
contaminação e proliferação de insetos e roedores; Fiscalizar ou acompanhar o processo de eliminação dos focos de lix o; Fiscalizar os métodos de disposição do lixo em todos os 
estabelecimentos que produzem resíduos sólidos, tais como indústrias, hospitais, laboratórios, restaurantes, entre outros; Em itir parecer fiscal sobre o resultado da apuração 
qualitativa e quantitativa do resíduo sólido produzido, para determinar a adoção de coleta especial e forma de acondicionamento e exposição do lixo ; Verificar o pagamento das 
taxas públicas referente ao recolhimento do lixo; Acompanhar a coleta de lixo efetuada pela Prefeitura ou concessionária, verificando o cumprimento do cronograma divulgado 
junto à população; Efetuar levantamento em campo de áreas críticas, como terrenos baldios com mato, entulho e lixo, para inst ruir o cadastramento de lotes vagos; Fiscalizar os 
locais de despejo irregular de entulho orientando os depositores sobre os locais permitidos; Efetuar levantamento das áreas que necessit am de aterro e desaterro, encaminhando 
os seus croquis ao setor competente, para as devidas providências; Vistoriar, em construções, os dispositivos relativos aos compartimentos de acondicionamento e exposição do 
lixo para coleta; Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito d as irregularidades encontradas; Anotar as 
reclamações da população no que se refere as posturas municipais; Executar outras atribuições afins.  

 AGENTE SANITÁRIO: Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças/agravos; Executar ações de cont role de doenças/agravos 
interagindo com os ACS e equipe de Atenção Básica; Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde de referência e 
comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde; Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e 
coletiva; Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e/ou coleta de reservatórios de doenças; Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis 
para planejamento e definição de estratégias de intervenção; Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e 
outras ações de manejo integrado de vetores; Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; 
Registrar as informações referentes às atividades executadas; Realizar identificação e cadastramento de situações que interfi ram no curso das doenças ou que tenham 
importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simple s de manejo ambiental e outras formas 
de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Quando na área de educação em saúde: Participar de projetos de pesquisa visando à implantação e ampliação de serviços 
relacionados à saúde nas comunidades; Colaborar na implantação e acompanhamento de programas assistenciais junto à população;  Auxiliar na divulgação de meios profiláticos, 
preventivos e assistenciais, colaborando na elaboração de cartazes de esclarecimento ao público; Orientar a comunidade sobre higi ene bucal; Orientar grupos de pessoas em face 
de problemas sociais relacionados à saúde, encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade constatada; Colaborar na implantação e acompanhamento de 
programas assistenciais junto à população; Desenvolver ações educativas e preventivas nos estabelecimentos de ensino da rede pública e na comunidade, organizando palestras, 
ensinando e aplicando procedimentos odontológicos básicos de higiene bucal, tais como aplicação de flúor, escovação e evidenc iação de placas bacterianas; Colaborar no 
levantamento de dados sócio-econômicos para estudo e identificação de problemas sociais na comunidade; Participar de palestras de cunho preventivo em empresas, escolas ou 
qualquer instituição solicitante; Participar, quando solicitado, de campanhas de vacinação; Executar outras atribuições afins . 
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 ASSISTENTE SOCIAL: coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; Realizar vistorias, 
pareceres técnicos sobre a matéria de serviço social; Proceder avaliações socioeconômicas para a prestação de serviços sociai s; Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 
sociais junto a órgãos da administração pública, orientar indivíduos e grupos no sentido de identificar recursos e de fazer u so dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realida de social e para 
subsidiar ações profissionais; Coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pela Municipalidade; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em 
face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Realizar entrevistas e avaliação social para fins de concessão de auxílios; Promover, 
por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados; fazer estudo de 
casos e/ou situações problemas em equipe interdisciplinar; Estimular e viabilizar a participação da comunidade nos programas existentes; Executar outras atribuições compatíveis 
com sua especialização profissional. 

 AUXILIAR DE ODONTOLÓGO: Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e registrando as consultas agendadas, para mantê-la organizada e 
atualizada; Atender aos pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, encaminhá-los ao 
dentista ou receber recados; Controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao histórico do paciente, organizando-o e mantendo-o atualizado, para possibilitar ao 
dentista consultá-lo quando necessário; Esterilizar os instrumentos utilizados no consultório; Zelar pela assepsia, conservação e recolhiment o de material, utilizando estufas e 
armários, e mantendo o equipamento em perfeito estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade, higiene e funcionali dade requeridos; Orientar os pacientes sobre o 
correto modo de escovação dos dentes, bem como colaborar na orientação ao público, em campanhas de prevenção à carie; Providenciar a distribuição e a reposição de 
estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; Receber, registrar e encaminhar material para exames de laborató rio; Preparar material para realização de 
restaurações dentárias, seguindo as instruções recebidas; Dispor os instrumentos odontológicos em local apropriado, colocando -os na ordem de utilização para passá-los ao 
dentista durante a consulta ou ato operatório; Preparar o paciente para consultas ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia 
de região bucal com subst6ancias químicas apropriadas, para prevenir contaminação; Passar os instrumentos ao dentista, posici onando peça por peça na mão do mesmo, à 
medida que forem solicitados, para facilitar o desempenho funcional; Proceder à assepsia da bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordená-
las para o próximo atendimento e evitar contaminação; Manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do dentista; Orientar os pacientes sobre 
higiene bucal; Fazer demonstrações de técnicas de escovação; Executar ou auxiliar na aplicação de substâncias para a prevençã o de cárie dental; Confeccionar modelos de 
gesso, bem como selecionar e preparar moldeiras; Participar dos programas educativos de saúde oral promovidos pela Prefeitura , orientando a população sobre prevenção e 
tratamento das doenças bucais; Elaborar boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos; Zelar pelo estado 
de conservação e manutenção de equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda; Supervisionar, de acordo com prévia orienta ção do superior imediato, o trabalho dos 
atendentes de consultórios dentários; Manter estoques de medicamentos, observando a quantidade e o período de validade dos me smos; Executar outras atribuições afins. 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – GARI: Receber de seu encarregado as orientações sobre os locais a serem capinados; Retirar no Almoxarifado as ferramentas próprias 
(enxada, lima, etc.); Executar os serviços de capina e limpeza de ruas; Devolver as ferramentas, no final do expediente, no A lmoxarifado, em perfeitas condições de limpeza e 
conservação; Comunicar ao seu superior os casos de danos às ferramentas, para a sua substituição; Executar serviços de lavaçã o de banheiro, e, de varrição; Executar serviços 
de coleta de lixo; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com instruções recebidas; Zelar pela limpeza e manutenção do 
local de trabalho e das ferramentas que utiliza; Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicado s; Executar limpeza de terrenos baldios e 
logradouros públicos, pulverizando inseticidas; Abrir picadas, utilizando ferramentas manuais, conforme orientação recebida; Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, 
sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual ou em caminhões especiais pertencentes à Prefeitura; Promover a separação de lixo recolhido para utilização na usina de 
reciclagem de lixo; Executar outras atribuições afins. 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: Anotar, segundo orientação recebida, dados sobre ligações, interurbanas e internacionais completadas, registrando nome do 
solicitante e do destinatário, duração da chamada e tarifa correspondente; Transmitir prontamente, ligações para pedido exter no, oriundos de ligações telefônicas e demais 
situações; Comunicar imediatamente à Companhia Telefônica quaisquer defeitos verificados no equipamento; Manter fichário atua lizado com os telefones mais solicitados pelos 
usuários; Manter atualizado lista de ramais existentes na Prefeitura, correlacionando-os com as unidades e seus servidores, bem como consultar lista telefônica, para auxiliar na 
operação da mesa e prestar informações aos usuários internos e externos; Atender com urbanidade a todas as chamadas telefônic as; Anotar e transmitir recados, na 
impossibilidade de transferir a ligação para o ramal solicitado; Impedir aglomeração de pessoas junto à mesa telefônica, a fi m de que as operações não sejam perturbadas; 
Conservar os equipamentos que utiliza, assegurando-lhes perfeitas condições de funcionamento; Promover digitações de documentos, conforme solicitação da chefia imediata; 
Auxiliar no setor de protocolo e arquivo; Digitar ou determinar a digitação de dados constantes de documento -base, segundo orientação recebida; Operar microcomputador, 
utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios 
parciais e anuais, atendendo às exigências ou as normas da unidade administrativa; Estudar e informar processos simples, de acordo com a orientação recebida; Verificar as 
necessidades de material da unidade administrativa em que serve e preencher ou solicitar o preenchimento de requisições de ma terial ao almoxarifado; Extrair empenho de 
despesas; Fazer cálculos e operações de caráter financeiro; Classificar contabilmente todos os documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária 
ou não, de acordo com o plano de contas da Prefeitura; Fazer cálculos não muito complexos sobre juros e porcentagens, entre outros; Preparar relação de cobrança e de 
pagamentos efetuados pela Prefeitura, especificando os saldos, para facilitar o controle financeiro; Auxiliar na elaboração e  revisão do Plano de Contas da Prefeitura; Escriturar 
contas-correntes diversas; Examinar empenhos de despesa e a existência de saldos nas dotações orçamentárias; Conferir documentos de receita, despesas e outros; Fazer a 
conciliação de extratos bancários, confrontando débitos, pesquisando quando for detectado erro e realizando as correções necessárias; Fazer levantamento de contas para fins 
de elaboração de balancetes, boletins e outros demonstrativos contábil-financeiros; Auxiliar na analise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura; Coligir e ordenar os 
dados para elaboração do Balanço Geral; Executar ou supervisionar o lançamento das contas em movimento, nas fichas e livros c ontábeis; Executar outras atividades afins. 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁREA INTERNA: Fazer e servir café e chá a chefia, visitante e servidores de todos os setores; Servir água, lavar copos, xícaras, cafeteiras , 
coadores e demais utensílios pertinentes; Solicitar à chefia imediata requisição de material de limpeza, café, açúcar e outro s materiais relacionados com o seu trabalho; Auxiliar 
no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos; Preparar lanches e outras refeições simples, segundo ori entação superior, para atender aos programas 
alimentares desenvolvidos pela Prefeitura; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros relacionados com seu trabalho, comunicando ao s uperior imediato 
a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior im ediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de concertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; Execut ar outras atribuições afins. Quanto às 
atribuições na faxina: Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Percorrer as 
dependências da instituição ou órgão, observando a manutenção dos equipamentos de trabalho, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando 
pontos de iluminação, maquinas e aparelhos elétricos; Transportar mesas, arquivos, armários e outros móveis usados nos setore s da Prefeitura; Recolher lixo da unidade em que 
serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Quanto às atribuições de vigia: Fiscalizar as áreas de acesso a edifícios e 
propriedades no Município, evitando aglomeração, estacionamento de veículos nas calçadas fronteiras e permanência de pessoas inconvenientes; Fiscalizar a entrada e a saída 
das pessoas nas dependências de edifícios municipais, prestando informações, efetuando encaminhamentos e examinando autorizaç ões para garantir a segurança do local; 
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Fiscalizar o estacionamento de propriedade da Prefeitura, impedindo a entrada de pessoas estranhas, examinando as autorizações para ingresso e, quando for o caso, para saí da; 
Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; Orientar a circulação de veículos e de pedestres nas área s de estacionamento da Prefeitura; Fiscalizar a 
utilização de relógios de ponto pelos servidores da Prefeitura; Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na área sob sua jurisdição; 
Prestar informações e socorrer populares, quando for o caso; Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro.  

 AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁREA URBANA E RURAL: Fazer manutenção e conservação de rede de esgoto; Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais 
apropriadas; Executar drenagem e limpeza de obra desobstruindo pontos críticos de acúmulo de água para evitar a erosão do sol o e destruição de estradas; Limpar ralos e boca-
de-lobo; Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; Transportar materiais de construção, móv eis, equipamentos e ferramentas, de acordo 
com instruções recebidas; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; Dar mira e bater estaca nos 
trabalhos topográficos; Localizar, com balizas, pontos de alinhamentos topográficos; Auxiliar no nivelamento de superfícies a  serem pavimentadas e trabalhar com emulsão 
asfáltica; Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras; Assentar tubos concretos, sob supervis ão, na realização de obras públicas; Assentar meios-
fios; Auxiliar na construção de redes de esgoto pluvial e cloacal, caixas de redes de inspeção, bocas-de-lobo e outras obras; Organizar e executar serviços de manutenção, 
conserto e conservação das estradas vicinais, consertando mata-burros; Orientar os trabalhos executados nos viveiros, em áreas verdes do Município, pela população e pelos 
participantes de projetos, visitando a área a ser cultivada e recolhendo amostras do solo, instruindo-os sobre técnicas adequadas de desmatamento, balizamento; Coveamento, 
preparo e transplante de mudas, sombreamento, poda de formação e releamento de sombra, acompanhando o desenvolvimento do plantio, verificando os aspectos 
fitossanitários, fazendo recomendações mais adequadas; Auxiliar na identificação de pragas ou doenças que afetam os plantios viveiros, áreas verdes e cultivos externos de 
interesse da Prefeitura Municipal, para fornecer subsídios que facilitem a escolha de meios de combate ou prevenção das mesma s; Orientar sobre a aplicação de fertilizantes e 
corretivos de solos nos viveiros ou em outras áreas, indicando a qualidade e a quantidade apropriadas a cada caso, instituindo quanto à técnica de aplicação, esclarecendo 
dúvidas e fazendo demonstrações práticas para sua correta utilização; Registrar, em formulários próprios, dados dos contratos  firmados entre os produtores rurais e o 
Município, para controle da execução dos serviços agrícolas realizados; Requisitar, acompanhar e controlar, sempre que necess ário, os serviços de manutenção de 
equipamentos ou ferramentas, bem como a aquisição de materiais utilizados na  execução dos serviços; Executar outras atribuições afins. 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CANTINEIRA: Colaborar na feitura, distribuição da merenda, zelando pela ordem, higiene da cantina e suas dependências; Usar, de forma 
racional e prática, os gêneros alimentícios e produtos de limpeza, evitando desperdício; Preparar, com gosto e criatividade a merenda escolar e/ ou refeições; Colab orar na 
realização dos eventos da escola; Auxiliar no atendimento e organização dos alunos nos horários de entrada, recreio e saída s e de refeições; Comparecer às reuniões 
convocadas pela direção; Participar de cursos de atualização e/ ou aperfeiçoamento programados pelo Departamento Municipal de  Educação e pela Escola; Participar de 
atividades que envolvam a comunidade; Observar o horário e a distribuição de serviço que lhe couber. 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SERVENTE ESCOLAR: Cuidar da limpeza e conservação do prédio, do mobiliário e equipamento escolar; Abrir e fechar o estabelecimento, 
responsabilizando – se pelas chaves sob sua guarda, quando solicitado; Colaborar na feitura, distribuição da merenda, zelando pela ordem, higiene da cantina e suas 
dependências; Colaborar na realização dos eventos da escola; Receber e transmitir recados, encaminhar alunos e correspondênci as, deslocar material e mobiliário nas 
dependências da escola; Auxiliar no atendimento e organização dos alunos nos horários de entrada, recreio e saídas e de refei ções; Comparecer às reuniões convocadas pela 
direção; Organizar espaços físicos da escola; como almoxarifados, depósitos e outros; Exercer atividades de portaria, tais como, recepção de alunos, professores e visitantes; 
Participar de cursos de atualização e/ ou aperfeiçoamento programados pelo Departamento Municipal de Educação e pela Escola; Participar de atividades que envolvam a 
comunidade; Observar o horário e a distribuição de serviço que lhe couber.  

 CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF: Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras a fecções; Identificar as 
afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos especiais e radiológicos, para estabelecer diagnóstico e  plano de tratamento; Aplicar anestesia troncular, 
gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento; Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e 
outros instrumentos, para prevenir infecções; Restaurar cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas,  para restabelecer a forma e a função do dente; 
Executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção; Presc rever ou administrar medicamentos, determinando a 
via de aplicação, para prevenir hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes; Proceder a perícias odontoadministrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de 
fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, fichas individuais, 
para acompanhar a evolução do tratamento; Orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou equipament o utilizado em sua especialidade, observando 
sua correta utilização; Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para os 
estudantes da rede municipal de ensino; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevista s, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativa s, de controle e de apoio referentes à sua área 
de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabal ho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problema s identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  

 CONTADOR MUNICIPAL: Consolidar os balancetes da Prefeitura Municipal integrando valores ao sistema de contabilidade atendendo a  legislação; Conferir os lançamentos em 
relatórios ou no sistema; Conferir as notas de empenho emitidas verificando se estão em acordo com o plano de contas; Controlar e informar as dotações orçamentárias às áreas 
da administração municipal; Realizar balancetes mensais para acompanhar a situação da Prefeitura Municipal em obediência ao tribunal de Contas; Prestações de contas quanto 
à variação das receitas e despesas e outros de exigência legal e fiscal do Tribunal de Contas; Elaborar o orçamento anual a partir das receitas e despesas realizadas no exercício e 
as previsões de crescimento ou redução, bem como as despesas que poderão ser autorizadas para o próximo exercício e obras a s erem realizadas e bens a serem adquiridos; 
Emitir relatórios para o FUNDEF, Tribunal de Contas e outros órgãos estaduais e federais para controlar e cumprir leis; Atuar na coordenação, execução e acompanhamento de 
PPA, LDO e LOA; Supervisão dos investimentos públicos, bem como o controle dos investimentos e da capacidade de  endividamento; Planejar, acompanhar e avaliar ações e 
processos relacionados ao orçamento, de forma a garantir o desempenho das atividades do Município; Propor ajustes orçamentários quando necessário; Executar e acompanhar 
os sistemas SIM-PCA, SIM-AM, SIM-AP e demais exigências impostas pelo Tribunal de Contas correlatas aos assuntos; Realizar outras atribuições correlatas e compatíveis com a 
sua especialização profissional. 

 CONTROLE INTERNO: Dar cumprimento às metas e funções definidas em Lei, priorizando a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal; Exercer controles considerados 
indelegáveis (observância aos dispositivos constitucionais - art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal – acompanhamento de resultados e outros macro-controles); Realizar 
auditorias contábeis, operacionais, de gestão e patrimoniais em todas as áreas da administração, conforme planejamento e metodologia de trabalho, objetivando aferir a 
observância aos procedimentos de controle e, se for o caso, aprimorá-los; Avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; Prezar pela observância dos 
limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; Avaliar o cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
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obtenção dos resultados previstos nos programas constantes do Plano Plurianual - PPA; Examinar as fases da execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das 
licitações, suas dispensas e inexigibilidades, e contratos celebrados pelo Poder Executivo Municipal, sob os aspectos da legalidade, economicidade e razoabilidade; Apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão Institucional; Manter os relatórios em arquivo próprio para consulta dos órgãos de controle externo;  Buscar o equilíbrio nas contas 
públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos recursos públicos; Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e 
servidores em geral; Quanto à Gestão Patrimonial, examinar os seguintes controles: a) inventário de bens patrimoniais, b) disponibilidades de caixa, c) almoxarifado, d) veículos, 
combustíveis e peças; - Verificar as fases da execução da despesa, compreendendo: a) a adequada classificação da despesa, b) a observância da Lei nº 4.320/64 quanto às fases 
de empenho, liquidação e pagamento, c) observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações, d) a observância das normas sobre adiantamentos; Examinar o 
deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante do subsídio, vencimento ou salário de seus agentes políticos e servidores; Realizar outras atribuições 
correlatas e compatíveis com a sua especialização profissional. 

 COVEIRO: Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, para o sepultamento;  
Carregar e colocar o caixão na cova aberta; Manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura; Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra 
e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; Manter a limpeza do cemitério, conservação de jazigos e de covas; Realizar sepultamentos e exumação 
dos cadáveres; Zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho; Zelar pela segurança do cemitério; Controlar segundo normas estabelecidas, o 
cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; Abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita do cemitério; Executar outras 
atividades correlatas que lhe forem atribuídas.  

 ENFERMEIRO: Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e 
dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Proceder ao controle sistemático do s serviços de 
enfermagem prestados, a fim de prevenir erros e falhas no decorrer da assistência ao paciente; Desenvolver tarefas de  enfermagem de maior complexidade na execução de 
programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de 
saúde; Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; Realizar programas educativos em saúde, minist rando 
palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servi dores que auxiliem na execução das atribuições 
típicas da classe; Controlar o padrão de limpeza, desinfecção e esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem  como supervisionar a desinfecção dos locais onde 
se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e  sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Realizar consultas de  enfermagem dentro dos padrões estabelecidos; 
Prover recursos humanos e materiais destinados aos serviços de enfermagem; Participar das atividades administrativas, de cont role e de apoio referentes à sua área de atuação; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identifi cados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atrib uições compatíveis com 
sua especialização profissional. 

 ENFERMEIRO 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, 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 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 ade quado funcionamento da UBS; Planejar, 
organizar e dirigir os serviços de enfermagem nas Unidades de Saúde do Município, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; 
Proceder ao controle sistemático dos serviços de enfermagem prestados aos pacientes junto às Unidades de Saúde, a fim de prev enir erros e falhas no decorrer da assistência ao 
paciente; Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; Realiza r consultas de enfermagem dentro dos padrões 
estabelecidos; Prover recursos humanos e materiais destinados aos serviços de enfermagem; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação; Realizar o cuidado da saúde da população junto à Unidade de Saúde, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos 
demais espaços comunitários; Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção,  proteção e recuperação da saúde e prevenção 
de agravos; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 FARMACÊUTICO: Avaliação farmacêutica do receituário. Guarda de medicamentos, drogas e matérias-primas e sua conservação; Registro de entorpecentes e psicotrópicos 
requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no aviamento das fórmulas manipuladas, conforme procedimentos exigidos pela vigilância sanitária; Organização e atualização 
dos controles de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente do estoque de substâncias e  medicamentos; Controle do estoque de 
medicamentos; Colaborar na realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas; Emitir parecer técnico a respeito de pr odutos e equipamentos utilizados na 
farmácia, principalmente fazer requisições de substâncias, medicamentos e materiais necessários à farmácia; Planejamento e coordenação da execução da Assistência 
Farmacêutica no Município; Coordenar a elaboração da relação de Medicamentos padronizados pelo Serviço de Saúde do Município,  assim como suas revisões periódicas; análise 
do consumo e da distribuição dos medicamentos; Elaboração e promoção dos instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado das atividades de seleção, 
programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos pelas Unidades de Saúde; Avaliação do custo do consumo dos medicamentos; Realização 
de supervisão técnico-administrativo em Unidades da Saúde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização; Participar e assumir a responsabilidade pelos 
medicamentos de outros programas da Secretaria de Saúde; realização de treinamento e orientação aos profissionais da área; Orientação, coordenação e supervisão de trabalhos 
a serem desenvolvidos por auxiliares; Emissão de pareceres sobre assuntos de sua competência; Realização de estudos de farmacovigilância e procedimentos técnicos 
administrativos no tocante a medicamentos vencidos; Acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; Auxiliar no desenvolvimento de ações em vigilância 
sanitária; Controlar e fornecer receituários especiais para médicos e Unidades Básicas de Saúde do município; Exercer a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, 
estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza  farmacêutica;Executar outras atividades correlatas. 

 MÉDICO GENERALISTA: Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 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; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua respo nsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico deles; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou do miciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USB; dentre outras atribuições correlatas à  função; Examina o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos 
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especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialist a, a outra categoria profissional ou a outra 
instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para dive rsos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Encaminhar 
pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Ajudar na elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; Participar de 
programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde; Participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização 
sanitária; 

 MÉDICO VETERINÁRIO: Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas com a pecuária e a saúde pública, para favore cer a sanidade e a 
produtividade do rebanho; Elabora e executa projetos agropecuários; Programa e coordena atividades relativas ahigiene de alimentos, como inspeção em estabelecimentos de 
maior riscoepidemiológico, tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam alimentos de origem animal como frigoríficos, supermercados, açougues e outros; Realiza 
inspeções para liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como: massas, biscoitos, salgados, prod utos em confeitarias e outros; Orienta, inspeciona e 
preenche formulários e requisições de registros de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realizando 
exames clínicos e de laboratório para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando 
as rações para aumentar a produtividade; Efetua o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde individual e coletiva da população; Programa, planeja e executa 
atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas, orientações ao público consumidor e aos moradores rurais quanto a importância de saneamento básico e riscos 
de cisticercose; Atua no programa multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, inspecionando as condições de saneamento básico e orientando 
sobre a doença; Realiza coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo com a programação  anual; Orienta a população em geral, 
sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária e informações técnicas à comerciantes e consumidores;  Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos 
produtores de hortifrutigrangeiros, fazendo inspeção “in foco” com a finalidade de assegurar a qualidade da água, utilizada na irrigação; Recolhe dados e emite relatório sobre as 
atividades do setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; Participa na elaboração do programa anual de atividades do setor; Orienta e acompanha casos de zoonoses, 
agressão por animais e doenças causadas por animais para seu devido controle; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para 
baixar o índice de conversão alimentar; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior  
imediato.  

 MONITOR DE CRECHE: Zelar pela guarda das crianças, durante a permanência na instituição, ficando sob sua responsabilidade qual quer ocorrência de acidente; Zelar pela higiene 
do local de trabalho; Zelar pela higiene das crianças; Zelar por uma alimentação de qualidade, respeitando os horários pré- estabelecidos para as refeições; Encaminhar para as 
escolas da rede pública os alunos da Educação Infantil de (04, 05, 06 anos); Realizar atividades para incentivar a coordenação motora das crianças e outras atividades para o 
desenvolvimento social; Executar outras tarefas correlatas. 

 MOTORISTA: Conduzir veículos de transporte passageiros e de equipamentos de alto custo para a Prefeitura tomando as preocupações indicadas em cada caso; Verificar 
diariamente as condições de funcionamento do veiculo antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo , sinaleiros, freios, embreagem, faróis, 
abastecimento de combustível, etc; Transportar pessoas e materiais de pequeno porte; Zelar pela segurança de passageiros e de cargas, verificando o fechamento de portas e o 
uso de cintos de segurança; Orientar o carregamento e o descarregamento, evitando danos aos materiais transportados; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo 
limpo, interna e externamente, e em condições de uso, lavando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica, para reparos ou conserto; Comunicar a chefia imediata, tão imediatamente 
quanto possível, qualquer enguiço ou ocorrência extraordinária; Registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, anotando as horas de saída e  chegada; 
Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, assim como sobre o abastecimento de  combustível; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado; Conduzir veículos de transporte de cargas e equipamentos de alto custo para a Prefeitura,  tomando as precauções indicadas; Executar 
outras atribuições afins. 

 MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: Conduzir veículos de transporte escolar nas áreas urbana e rural do Município com alunos e professores, tomando as precauções indicadas em cada  
caso; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateri a, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, 
faróis, abastecimento de combustível, etc.; Zelar pela segurança dos alunos e professores, verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de  segurança; Fazer pequenos 
reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e 
manutenção preventiva do veículo; Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica,  para reparos ou conserto; Comunicar à 
chefia imediata, tão imediatamente quanto possível, qualquer enguiço ou ocorrência  extraordinária; Registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, 
anotando as horas de saída e chegada; Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, assim como sobre o abastecimento de combustível; Recolher o veículo 
após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Executar outras atribuições afins.  

 MOTORISTA DA SAÚDE: Conduzir veículos de transporte passageiros e de equipamentos de alto custo para a Secretaria de Saúde tomando as preocupações indicad as em cada 
caso; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veiculo antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, 
faróis, abastecimento de combustível, etc; Transportar pessoas e materiais de pequeno porte; Zelar pela segurança de passageiros e de cargas, verificando o fechamento de 
portas e o uso de cintos de segurança; Orientar o carregamento e o descarregamento, evitando danos aos materiais transportados; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o 
veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, lavando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
veículo; Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica, para reparos ou  conserto; Comunicar a chefia imediata, tão 
imediatamente quanto possível, qualquer enguiço ou ocorrência extraordinária; Registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, anotando as horas de 
saída e chegada; Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, assim como sobre o abastecimento de  combustível; Recolher o veículo após o serviço, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; Transportar pacientes e/ ou servidores do município; Auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem 
como locomovê-los nas macas para o interior de hospitais; Dirigir automóvel, ônibus e micro-ônibus, camioneta, vans, ambulância, dentro ou fora do perímetro urbano ou 
suburbano; Desempenhar tarefas afins. 

 NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO): Planejar, coordenar e supervisionar os serviços, programas ou projetos de nutrição nas Escolas e Creches municipais; - Executar outras tarefas 
correlatas. 

 NUTRICIONISTA (SAÚDE): Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à 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 na 
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comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e 
saúde juntamente com as Equipes PSF, 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 Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam o s 
diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; 
Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF; Capacitar 
os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de  atividades físicas/práticas corporais; 
Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros setores da área junto com as 
Equipes PSF 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; Outras atividades inerente à função. 

 OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar retroescavadeira para execução de serviços, de roçadas de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; Operar, de acordo com orientações do 
seu superior, observando normas de segurança e de utilização das máquinas; 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 carregar 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; Pôr 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 t roca de 
pneus, quando necessária; 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, após executados, efetuar os testes  necessários; Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e 
informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; Operar tratores e reboques, para execução de 
serviços de carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; Operar, de ac ordo com orientações do seu superior, 
implementos agrícolas, tais como arado, grade e plantadeira, acoplando-os ao trator e observando normas de segurança e de utilização das máquinas; Operar roçadeira, 
acoplando-a ao trator e observando normas de segurança e de utilização da máquina para limpar área e melhorar a visibilidade nos acostamentos de estradas ou utilização da 
área para agricultura ao lazer; Executar outras atribuições afins. 

 PEDAGOGO: Exercer atividades na Secretaria Municipal da Educação, participando do processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação do plano de 
desenvolvimento pedagógico municipal; Orientar e coordenar o trabalho desenvolvido pelos Especialistas Educacionais/Supervisores Pedagógicos, promovendo  o entrosamento 
destes com os membros da escola, destes com as famílias e de ambos com a Secretaria Municipal da  Educação; Estabelecer estratégias para o melhoramento do setor 
educacional, compromissando-se com a qualificação docente e uma aprendizagem de qualidade; Elaborar e cumprir planos de trabalho, conforme normatização da Secretaria 
Municipal da Educação de forma a incentivar o desenvolvimento profissional; Manter-se atualizado quanto a política educacional e as novas tendências educacionais, 
compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB I: Exercer a docência na Educação Infantil, Ensino Fundamental séries iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Eventual de docent e e recuperação de alunos com 
deficiência de aprendizagem, pelo ensino do uso da biblioteca escolar, de oficinas pedagógicas e educação de alunos portadores de necessidad es educativas especiais; Planejar 
com antecedência as aulas, promovendo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, atendendo-lhes em suas dificuldades; Participar do processo que envolve o 
planejamento, elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Atuar na elaboração e implementação de projetos pedagógicos e atividades educativas em 
articulação da escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e 
aprendizagem; Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou convidado; Promover e participar de atividades complementares 
ao processo da sua formação profissional; Participar das reuniões pedagógicas, dos Conselhos de Classe, das reuniões com os pais de alunos e professores e Assembleias do 
Colegiado; Exercer outras atribuições previstas no regimento escolar, que integra o plano de desenvolvimento pedagógico da escola; Executar outras atividades correlatas. 

 PROFESSOR PEB II ARTE: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de me nor rendimento; Ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter -se atualizado quanto 
à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a 
comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II CIÊNCIAS: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo  a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os a lunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter-se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo  a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento  profissional; Manter-se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II ENSINO RELIGIOSO: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento  profissional; Manter-se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II GEOGRAFIA: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os a lunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento  profissional; Manter-se 
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atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II HISTÓRIA: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os a lunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter -se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II LÍNGUA INGLESA: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, seg undo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os a lunos de menor rendimento; Ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter-se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II LÍNGUA PORTUGUESA: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo  a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter-se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PROFESSOR PEB II MATEMÁTICA: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo  a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os d ias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter-se 
atualizado quanto à política educacional e as práticas curriculares, compromissando-se com o auto-aperfeiçoamento; Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 
família e a comunidade; Executar outras tarefas correlatas. 

 PSICÓLOGO: Quando na área da psicologia clínica: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento humano; Colaborar com equipe multiprofissional, no planejamento de políticas de saúde, em nível de macro e  microssistemas; Articular-se 
com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de  pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de 
saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento de saúde; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, 
aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades; Atuar em equipe multiprofissional, no sentido de levá-la a identificar 
e compreender os fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo; Quando na área da psicologia do trabalho: Exercer atividades relacionadas com treinamento de 
pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos m ínimos de qualificação 
psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da  Prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, 
visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas  
convenientes; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos 
psicológicos; Quando na área da psicologia social: Estudar e analisar o comportamento do indivíduo em relação ao grupo social inerente, a fim de diagnosticar problemas e 
prescrever tratamento; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, a instituições sociais; Executar treinamentos e atividades afins, para a equipe de pessoal envolvido 
na programação de trabalho; Atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e apoio 
referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de  atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos tecno-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos eprogramas de trabalho afetos ao Município; - Realizar 
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

 PSICÓLOGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: a) Quando na área de atendimento à população do Município: Atender a população usuária das unidades de saúde através de atendimento 
individual, com triagem, encaminhamento, orientação, acompanhamento e visitas domiciliares; Coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pela Municipalidade; 
Coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, migrantes,  estudantes da rede escolar municipal, 
portadores de deficiência, idosos, entre outros; Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene, saneamento,  
educação; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educaç ão, planejamento familiar e outros; Realizar 
entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios; Coordenar e orientar as atividades desenvolvida s junto à comunidade rural, principalmente nos 
Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural do Município; Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros 
meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos; Organizar e manter atualizadas referências sobre as características socioeconômicas 
dos assistidos nas unidades de assistência social da Prefeitura; Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escol as, crèches municipais, centros comunitários, entre 
outras unidades assistenciais da Prefeitura a fim de solucionar a demanda apresentada; Fazer estudo de casos e/ou situações problemas em equipe interdisciplinar; Estimular e 
viabilizar a participação da comunidade nos programas existentes; Divulgar os serviços prestados pelas unidades de saúde, bem como os programas e as normas do local. b) 
Quando na área de atendimento ao servidor municipal: Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas de serviço social, desenvolvendo atividades de cará ter 
educativo, recreativo ou de assistência à saúde para proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos servidores municipais; Participar de bancas 
examinadoras de provas de concursos públicos e avaliação de desempenho para efeito de promoção; Assistir aos servidores que apresentem problemas e dificuldades que 
interfiram em suas relações no ambiente de trabalho; Participar do planejamento e do assessoramento dos serviços de desenvolvimento dos recursos humanos utilizados na  
Prefeitura; Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no 
ajustamento funcional e social do servidor; Encaminhar, através da unidade de administração de pessoal, servidores doentes e acidentados no trabalho  ao órgão de assistência 
médica municipal; Acompanhar a evolução psicofísica de servidores em convalescença, proporcionando-lhes os recursos assistenciais, para ajudar em sua reintegração ao serviço; 
Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas 
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relações empregatícias; Levantar, analisar e interpretar para a administração da Prefeitura as necessidades, aspirações e insatisfaçõe s dos servidores, bem como propor soluções; 
Estudar e propor soluções para a melhoria das condições materiais, ambientais e sociais do trabalho; Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, 
normas e decisões da administração da Prefeitura; Realizar entrevistas e avaliação social dos servidores que solicitam licença para acompanhar familiares com probl emas de 
saúde; Participar de equipe interdisciplinar, estudando casos ou situações problemas. c) Quando na área de participação nos  projetos culturais  desenvolvidos  pela Prefeitura: - 
Contatar entidades e empresas dos bairros onde são desenvolvidos os projetos culturais da Prefeitura, divulgando os trabalhos  desenvolvidos com ênfase no cunho social dos 
mesmos, a fim de mobilizar a comunidade a integrar-se de forma participativa ao projeto; Organizar e coordenar reuniões de discussão da programação dos cursos e eventos 
desenvolvidos nos projetos, adequando os temas e assuntos propostos às necessidades da comunidade, a fim de contribui r para o desenvolvimento e a preservação dos valores 
sociais e culturais da comunidade; Levantar recursos e patrocínio junto a entidades ou empresas para os projetos  desenvolvidos; Acompanhar casos de inadaptação aos cursos, 
assessorando as equipes de trabalho e orientando os alunos, a fim de desenvolver sua adaptação no grupo a que pertence; Elaborar e desenvolver trabalho formativo-educativo 
junto a grupos jovens e seus familiares, incentivando o relacionamento interpessoal; Orientar e acompanhar pessoas portadoras de doenças, esclarecendo quanto às implicações 
sociais da doença e de seu tratamento, a fim de facilitar sua reintegração social. d) Atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 
e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos e m sua área de atuação; 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo  pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutin do trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  

 SECRETÁRIO ESCOLAR: Executar tarefas de escrituração escolar, registrar, guardar, conservar, expedir documentos escolares; Auxiliar nas campanhas de vacinação e ajudar nos 
diversos eventos realizados pelas diversas secretarias , preencher certidões,  alvarás; Realizar trabalhos de digitação, arquivo e organização da Secretaria; Controlar a saída e a 
entrada de materiais, bem como a circulação das pessoas no setor onde estiver lotado; Controlar, juntamente com a chefia imediata, a documentação expedida e recebida 
inerente ao setor em que estiver lotado; Efetuar lançamento de cheques, minutas, despesas e receitas; Preencher documentos como relatórios expedidos pela Secretaria 
Municipal da Educação, fazer e acompanhar a tramitação de ofícios e ou requerimentos inerentes ao setor em que estiver  lotado; Supervisionar e providenciar o recolhimento 
das obrigações patrimoniais, executar rotinas dos setores de contabilidade, de pessoal e de cadastro; Executar outras tarefas correlatas. 

 SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Exercer em estabelecimento de ensino, a supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento, acompanhamento, controle 
e avaliação das atividades pedagógicas, da Educação Infantil, Ensino Fundamental de séries iniciais e Educação de Jovens e Ad ultos; Atuar como elemento articulador das relações 
interpessoais internas e externas da escola envolvendo os profissionais, os alunos, seus pais e a comunidade; Planejar, execu tar e coordenar atividades que promovam a 
disciplina e o bom relacionamento na escola; Coordenar as reuniões pedagógicas e as de Conselhos de Classe; Coordenar as reuniões de pais e professores; Participar das 
Assembleias do Colegiado; Exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação geral em necessidades 
específicas; Exercer atividades de apoio à docência; Participar da elaboração do Calendário Escolar e do Projeto pedagógico da  escola; Exercer outras atribuições previstas no 
regimento escolar, que integra o plano de desenvolvimento pedagógico da escola; Executar outras atividades correlatas. 

 TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos  pacientes; 
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais 
adequados, segundo orientação médica; Orientar a população em assuntos de sua competência; Preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e equipamentos para a 
realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, 
conforme instruções recebidas; Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; Auxiliar na coleta e análise de dados 
sociossanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, 
investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes 
e hábitos sadios em grupos específicos de comunidade (crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo de medicamentos e demais 
materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como 
zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Executar atribuições afins. 

 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: Dispor os instrumentos odontológicos em local apropriado, colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao dentista a consulta ou ato 
operatório; Preparar o paciente para consultas ou cirurgias, posicionando-o de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à assepsia da região bucal com substâncias 
químicas apropriadas, para prevenir contaminação; Passar os instrumentos ao dentista, posicionando peça por peça em sua mão, à medida que forem solicitados, para facilitar o 
desempenho funcional; Proceder a assepsia da bandeja de instrumental, limpando e esterilizando o local e as peças, para ordena-las para o próximo atendimento e evitar 
contaminações; Manipular materiais e substâncias de uso odontológico, segundo orientação do dentista; Orientar os pacientes sobre higiene bucal; Fazer demonstrações de 
técnicas de escovação; Executar ou auxiliar na aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental; Confeccionar modelos em gesso, bem como selecionar e preparar 
moldeiras; Participar dos programas educativos de saúde oral promovidos pela Prefeitura, orientando a população sobre a preve nção e tratamento das doenças bucais; Elaborar 
boletins de produção e relatórios, baseando-se nas atividades executadas para permitir levantamentos estatísticos;  Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos 
equipamentos e instrumentos postos sob sua guarda; Supervisionar, de acordo com prévia orientação do superior imediato, o trabalho dos atendentes de consultórios dentários; 
Proceder à tomada e à revelação de radiografias intra-orais; Realizar procedimentos básicos de cunho odontológico nos pacientes tais como: remoção de indutos, placas e 
cálculos, supragengivais, inserção e condensação de substâncias restauradoras, polimento de restaurações e remoção de  suturas; Manter estoque de medicamentos, observando 
a quantidade e o período de validade; Executar outras atribuições afins. 

 TESOUREIRO MUNICIPAL: Efetuar pagamentos e recebimentos em nome da Prefeitura Municipal, de acordo com autorização do Chefe do Executivo; Planejar, organizar e 
executar os serviços de Tesouraria da Prefeitura Municipal; Solicitar, quando necessário, auxílio na execução dos seus serviços; Prestar informações do movimento da Tesouraria 
sempre que solicitado pelo Chefe do Executivo; Comparar o saldo de seus livros com os extratos bancários, para assegurar a exatidão dos  registros; Manter, sob sua guarda e em 
ordem, todos os documentos relativos às receitas e despesas que dão suporte aos balancetes; Providenciar o pagamento, com pontualidade, de todas as obrigações financeiras 
da Prefeitura Municipal, assinando, com o Chefe do Executivo, os cheques e ordens de pagamento; Providenciar emissão de Ordem Bancária e Guia de Recebimento; Comunicar 
os pagamentos feitos aos solicitantes; Realizar outras atribuições correlatas e compatíveis com a sua especialização profissional. 

 


