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DESCRIÇÃO DOS CARGOS
CARGO

REQUISITOS

Ajudante de
Manutenção

Ensino
Fundamental
incompleto
(4ª série)

Ensino
Auxiliar de
Fundamental
Serviços Diversos incompleto
(4ª série)

Coletor de Lixo

Ensino
Fundamental
incompleto
(4ª série)

Cozinheiro

Ensino
Fundamental
incompleto
(4ª série)

DESCRIÇÃO
Efetuar serviços de varrição, capinação, roçada, jardinagem e
outros das vias públicas; recolher o lixo e entulho e colocar no
caminhão; efetuar a manutenção e conservação de jardins:
irrigar e preparar a terra, podar plantas, arbustos e árvores,
plantar mudas; separar os materiais recicláveis provenientes
da coletiva de lixo, fazer a prensa dos materiais e carrega-los
até o aterro sanitário; abrir e fechar covas no cemitério
conforme normas especificadas; lavar, limpar e lubrificar
veículos; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos
e materiais utilizados; executar atividades correlatas.
Efetuar a limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros,
vestiários, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó,
lustrando móveis, lavando vidraças e instalações, arrumando
armários, estantes e o mobiliário em geral; executar a
higienização e desinfecção em salas, móveis, objetos e outros
equipamentos; armazenar corretamente os gêneros
alimentícios; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene
e aproveitamento de alimentos; cortar, picar, lavar os
alimentos; lavar, enxugar e guardar utensílios; fazer café, chá
e sucos e distribuir nas unidades da Prefeitura e servir,
quando solicitado; recolher louças, garrafas térmicas e
proceder sua lavação;manter a copa limpa e arrumada ; zelar
pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais
utilizados; executar atividades correlatas.
Percorrer vias públicas seguindo roteiros pré-estabelecidos,
coletando e colocando o lixo em caçambas apropriadas;
acompanhar o veículo até o local de descarregamento,
executando a triagem dos materiais coletados, observando
normas de segurança e critérios estabelecidos de higiene e
saúde. Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e
materiais utilizados; executar atividades correlatas.
Receber e armazenar adequadamente os gêneros
alimentícios; preparar refeições conforme técnica adequada
para cada gênero alimentício; preparar e distribuir alimentos
destinados às crianças; aplicar os princípios básicos de
limpeza, higiene e aproveitamento de alimentos; organizar e
controlar o depósito de materiais e gêneros alimentícios,
verificando estoque e estado de conservação; lavar, enxugar
e guardar utensílios; zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados; executar atividades
correlatas.

Auxiliar de
Enfermagem

Ensino
Fundamental
completo +
Registro
profissional no
COREN

Técnico em
Radiologia

Ensino Médio
completo
em Radiologia

Medicina e
Especialização
na área de
atuação
Médico
Registro
Profissional no
Conselho da
Categoria

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar
sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial,
freqüência respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer
medicamentos mediante receita médica; efetuar curativos;
realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais
para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; atuar
no bloqueio de epidemias; promover grupos educativos com
pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar
de forma integrada com profissionais de outras instituições;
zelar pela segurança, manutenção e higiene das áreas de
trabalho.
Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e
procedimentos necessários para cada serviço de saúde
(Ambulatório, UTI, leitos hospitalares e Centros Cirúrgicos);
zelar pela proteção radiológica dos pacientes e
acompanhantes; avaliar a qualidade da radiografia para
garantia do diagnóstico correto; encaminhar as radiografias;
identificar e encaminhar os pacientes para cada setor
solicitante; auxiliar na realização de exames de TC –
Tomografia Computadorizada; executar revelações dos
exames; executar atividades correlatas; zelar pelos
equipamentos e materiais utilizados.
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os
procedimentos a serem realizados; atuar como médico em
equipe muitiprofissional, no desenvolvimento de projetos
terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada;
realizar visitas domiciliares; realizar atendimento ao acidente
do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos
cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos
prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis
para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar
disponível como apoio matricial de capacitação na sua área
específica; executar atividades correlatas.

Habilitação
Específica
Professor de
obtida em
Educação
curso de
Artística – Rural
licenciatura
plena
Habilitação
Específica
Professor de
obtida em
Educação Física –
curso de
Rural
licenciatura
plena

Atividades específicas inerentes ao cargo de professor de
educação artística.

Atendente de

Recepcionar

Ensino

Atividades específicas inerentes ao cargo de professor de
educação física.

e

identificar

o

paciente;

explicar

os

Consultório
Dentário

Monitor de
Alunos

Fundamental
completo +
registro no
CRO

Ensino
Fundamental
Completo

procedimentos a serem realizados; organizar a sala para
atendimento; observar as normas de vigilância sanitária;
realizar procedimentos de biosegurança; preparar o paciente
para o atendimento; auxiliar o Cirurgião Dentista junto à
cadeira operatória; manipular materiais de uso odontológico;
marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas;
selecionar moldeiras; revelar e montar radiografias intra-orais;
zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos
odontológicos; manter atualizado e organizados arquivos,
fichários e controle de estoques; participar de levantamentos
epidemiológicos e visitas domiciliares.
Atividades específicas inerentes ao cargo de monitor de
alunos.

Iguatemi, 06 de março de 2007.

