
DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias, grupos comunitários e na área  da saúde, orientando 
ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e    dificuldades surgidas em seu campo de atuação; 
analisar as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer planos de ação capazes de restabelecer a 
normalidade de comportamento dos indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao meio social; estudar o 
comportamento e as características dos seres humanos individualmente ou em suas relações com o meio 
ambiente; ajudar a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, planejar e desenvolver 
atividades sociais ou de grupos, visando a remoção de dificuldades de ordem pessoal ou social; planejar e 
dirigir programas de serviço social, comunitários e na área de saúde. 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre 
a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de casos, para 
possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; promover 
a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades; desenvolver a 
consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada a participação em 
atividades comunitárias e na área de saúde, para atender as aspirações desse indivíduo e interrelacioná-lo ao 
grupo; colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores 
econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; assistir as famílias nas suas 
necessidades básicas, orientando e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico ou de outra 
natureza, para melhorar a sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; articular-
se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando 
informações, a fim de obter novos subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de 
ação social referentes a campos diversos de atuação, como: orientação e reabilitação profissionais, 
desemprego, amparo a inválidos, acidentes e outros. 

 
 

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
Executar trabalhos de manutenção elétrica em veículos ou máquinas pesadas. 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

Instalar sistemas elétricos em veículos e máquinas pesadas, como circuito de luz, sinalização de controle de 
partida e de bateria, efetuando as ligações e testando seu funcionamento; efetuar a manutenção elétrica em 
veículos, reparando circuitos de ignição, consertando ou substituindo fiação, faróis de neblina, fusíveis, 
chaves de luz alta e baixa, relês de partida, motor de arranque, cabos conectores, terminais e lâmpadas, 
remoinhando, limpando escovas de gerador, ajustando reguladores de voltarem e outros, utilizando 
ferramentas manuais comuns e especiais, e materiais isolastes; ajustar, montar e regular motores elétricos e 
dínamos, utilizando-se de desenhos, esquemas e especificações técnicas; realizar a manutenção em motores, 
conjuntos elétricos de ventilação, de refrigeração, de aquecimento e outros; realizar serviços de enrolamento 
em componentes de motores elétricos,  utilizando aparelhos de precisão, como amperímetro e multitestes; 



testar máquinas elétricas reparadas, verificando o funcionamento das mesmas; lubrificar motores de 
produção de energia elétrica, executando trabalhos de  filtragem de óleo de transformadores e disjuntores 
efetuando a troca de papéis de filtro; controlar aparelhos de medição, regulando-os quando necessário; testar 
baterias e verificar o nível d'água; carregar e preparar soluções ácidas para bateria, utilizando equipamento 
próprio; recondicionar baterias efetuando limpeza na caixa, confeccionando novos elementos como placas 
positivas e negativas, soldando conexões, aplicando betume e solução apropriada; zelar pela conservação de 
aparelhos, ferramentas e limpeza do local de trabalho; responsabilizar-se pelo controle e utilização de 
máquinas, equipamentos utensílios e outros materiais colocados à sua disposição; participar de reuniões e 
grupos de trabalho; executar outras atribuições afins. 
 

 

ELETRICISTA/ENCANADOR 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
Atuar em atividades relativas à área de montagem, instalação e manutenção de tubulações hidráulicas e de 
eletricidade. 

 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
Estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando plantas, especificações e outros, para definir o 
roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de 
fusíveis e disjuntores, tomadas, interruptores, etc.; Executar serviços de manutenção elétrica corretiva e 
preventiva em instalações e equipamentos em geral; Executar instalações e manutenção de redes e aparelhos 
telefônicos; Executar instalações de fibras óticas; Realizar exames técnicos e testes elétricos; Utilizar 
instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos, para efetuar reparos e instalações; Montar painéis 
de comando, cabines primárias, caixas ou baterias de segurança; Avaliar condições de segurança no trabalho 
e de terceiros; Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações e hidráulicos, segundo normas técnicas; 
Efetuar a manutenção nas diferentes instalações de tubulações e hidráulicas, segundo normas técnicas; 
Realizar reparos nas instalações hidráulicas, consertando defeitos, trocando peças variadas e renovando 
peças antigas, para permitir o funcionamento e uso adequado; Testar os trabalhos realizados, instalações, 
consertos, troca de peças e outros, para assegurar-se da exatidão dos mesmos; Participar de treinamento na 
área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho sob sua responsabilidade. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução.  
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia; elaborar normas e acompanhar concorrências; elaborar 
cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução de planos de 
obras; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo da prefeitura municipal ou de 



terceiros; promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as obras; analisar 
processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como: 
orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; promover a regularização 
dos loteamentos clandestinos e irregulares; fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, 
verificando o cumprimento de cronogramas e projetos aprovados; realizar adaptações de projetos de obras 
públicas em função das dificuldades e necessidades do órgão competente durante a execução do projeto; 
proceder a cotação de preços de mercado; elaborar projetos de sinalização; atuar no plano de combate a 
enchentes; participar na discussão e interagir na elaboração das proposituras de legislação de edificações e 
urbanismos, plano diretor e matérias correlatas; expedir certidões na área e em matérias de sua competência; 
executar outras atribuições afins.  

 

 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 

Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar 
causas e perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolver, testar e supervisionar 
sistemas, processos e métodos industriais, gerenciar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, 
planejar  empreendimentos e atividades,  e coordenar equipes, treinamentos e atividades do trabalho. Emitir e 
divulgar documentos técnicos como relatórios, mapas de riscos e contratos. 
 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
Assessorar os diversos órgãos da instituição em assuntos de segurança do trabalho; Propor normas e 
regulamentos de segurança do trabalho; Examinar projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de 
vista da segurança do trabalho; Indicar especificamente os equipamentos de segurança, inclusive os 
equipamentos de proteção individual, verificando sua qualidade; Estudar e implantar sistema de proteção 
contra incêndios e elaborar plano de controle de catástrofe; Delimitar as a´reas de periculosidade e 
insalubridade, de acordo com a legislação vigente; Analisar acidentes, investigando as suas causas e 
propondo medidas preventivas; Manter  cadastro e analisar estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a 
prevenção e calcular o custo; Realizar a divulgação de assuntos de segurança do trabalho; Elaborar e 
executar programas de treinamento geral no que concerne a segurança do trabalho; Organizar e executar 
programas de  treinamento específico de segurança do trabalho; Executar campanhas educativas sobre a 
prevenção de acidentes, organizando palestras e divulgações nos meios de comunicação, distribuindo 
publicações e outros materiais, para conscientizar os trabalhadores e o público em geral; Instruir os 
funcionários sobre as normas de segurança, combate a incêndio e demais medidas de precaução de acidentes 
de trabalhos, ministrando palestras e treinamentos na área de segurança do trabalho; Realizar medições de 
luminosidade, ruído, temperatura, exposições a produtos químicos, anotando em formulários próprios para 
emitir pareceres referentes a concessão de adicionais de periculosidade, insalubridade entre outras; Investigar 
e analisar acidentes de trabalho envolvendo a frota pública, identificando as causas e propondo as soluções; 
Informar aos servidores e chefias em geral, as condições que possam causar danos à sua integridade e as 
medidas que atenuem ou eliminem esses riscos; Analisar riscos, acidentes e falhas no trabalho, investigando 
causas e propondo medidas corretiva e preventivas; Elaborar planilha e cálculo do coeficiente de freqüência 
e gravidades dos afastamentos do trabalho; Proceder a diligências, prestar informações e emitir pareceres; 
Instituição de programa de prevenção de riscos ambientais; Aferições dos agentes de riscos; Visitas técnicas 
periódicas com emissão de relatório situacional; Responsabilidade técnica junto aos órgãos fiscalizadores; 
Preenchimento do formulário padrão com base nas informações necessárias aos órgãos de seguridade social; 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

 



FISCAL DE OBRAS 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

Fiscalizar e orientar quanto aos regulamentos e normas que regem as edificações de obras públicas e 
particulares.  
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

 
Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística  concernente a edificações particulares; 
verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações 
sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de 
concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as 
que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; 
acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição; 
intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação urbanística; 
realizar sindicâncias especiais para instruções de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 
irregularidades encontradas; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas 
da classe; executar outras atribuições afins. 

 
 
 

FISCAL DE POSTURA 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
Orientar o cumprimento de leis, regulamentos e normas que regem as posturas municipais. 
 

 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; verificar a regularidade do licenciamento das 
atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou 
manipulam, e aos serviços que prestam; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo 
de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar a instalação de bancas e 
barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à 
observância de aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento 
das normas relativas a localização, instalação, horário e organização; verificar a regularidade da exibição e 
utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda 
comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; verificar o horário de fechamento e abertura do comércio 
em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; 
verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas ao 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 guardá-las em depósitos públicos, 
devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento das 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 promovidos por particulares, 
inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; 
verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, 
discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar 
providências relativas aos violadores das posturas municipais;  realizar sindicâncias especiais para instrução 
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e 
manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; orientar e treinar os 
servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; executar outras atribuições afins. 

 
 

FISCAL SANITÁRIO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

Fiscalizar e orientar ao cumprimento da legislação sanitária.  
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

Exercer a fiscalização em estabelecimentos e locais destinados à produção, fabrico, preparo, beneficiamento, 
manipulação, acondicionamento, armazenamento, depósito ou venda de alimentos, de forma com que se faça 
cumprir a legislação sanitária; expedir autuações, intimações e advertências, a fim de reprimir ações 
degeneradoras da saúde pública; realizar vistorias em atendimentos às reclamações referentes às normas 
relativas à proteção dos ecossistemas, zoonoses e alimentos que possam comprometer a saúde pública; atuar 
no combate e controle de fauna nociva e vetores; emitir relatórios periódicos e quando solicitado sobre suas 
atividades; prestar informações em processos que lhe forem submetidos à apreciação; informar 
permanentemente a chefia sobre as irregularidades apuradas, oferecendo relatórios consubstanciados; 
auxiliar e acompanhar, quando solicitado, médicos sanitaristas, veterinários, engenheiros sanitaristas e 
químicos, nas inspeções por eles realizadas; promover a educação sanitária; executar outras atribuições afins. 

 
 
 

MECÂNICO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 

Executar a manutenção de veículos, motores e similares, reparando, desmontando, substituindo, fazendo 
ajustes, regulagem e lubrificação convenientes, utilizando ferramentas, máquinas e instrumentos para 
assegurar a esses veículos funcionamento regular e eficiente. 
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
Observar o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos, para determinar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento; estudar o trabalho de reparação a ser realizado, fazendo o desmonte e 
limpeza do motor, diferencial e outras partes que requeiram manutenção, utilizando chaves comuns e 
especiais, procedendo a substituição, ajuste ou retificação de peças de motor, com anéis, bomba de óleo, 
válvula, mancais, diferencial e outros; executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial  do 
sistema de freios; fazer manutenção de outros defeitos que ocorram nos veículos, testando o veículo uma vez 
montado, podendo executar outras tarefas simples que venham a ocorrer. 



MÉDICO – CLÍNICO GERAL 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 
Atuar em atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução 
de procedimentos e programas, ligados à área medicina geral e saúde pública. 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
 
Prestar atendimento médico e ambulatorial; examinando pacientes, solicitando e interpretando exames, 
prescrevendo, orientando e acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios; e 
encaminhando quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista, exercendo atividades clínicas, 
procedendo a cirurgias de pequeno porte, ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo 
assistencial, conforme sua área de atuação, desenvolvendo ações que visem à promoção, prevenção e 
recuperação da saúde da população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de 
saúde da área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da 
comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as 
atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando de estudos de casos, 
estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na elaboração e 
ou adequação de programas, normas, visando à sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde; 
Participar de equipe multidisciplinar contribuindo com dados e informações par a elaboração, planejamento e 
execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde. Orientar a equipe de técnicos e 
assistentes nas atividades delegadas. Realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de 
diagnósticos. Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado. Assinar declaração de óbito. 
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 
prévia em processo de qualificação com autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos 
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade. Proferir palestras dentro da área da abrangência. Atendimento aos servidores 
municipais em acidentes de trabalho com preenchimento da respectiva documentação. Zelar pela 
conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local 
de trabalho. 
 
 

MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 

Atuar em atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução 
de procedimentos e programas, ligados à área de saúde pública de sua atuação. 
 
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
 
 

Prestar atendimento examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, 
prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando todos os seus atos com os 
recursos disponíveis, referenciando e contra-referenciando os pacientes. Participar da Equipe 
multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com dados e informações na 



verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas 
atividades a serem implantadas; Integrar a equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas 
e procedimentos operacionais, visando a melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas no serviço de 
pronto-atendimento. Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, 
participando de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao 
indivíduo; Zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de 
consumo do seu local de trabalho. Participar na elaboração e ou adequação de programas, normas, visando à 
sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde; Participar de equipe multidisciplinar contribuindo 
com dados e informações par a elaboração, planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, 
epidemiológica e de saúde. Orientar a equipe de técnicos e assistentes nas atividades delegadas. Participar de 
treinamento na área de atuação, quando solicitado. Assinar declaração de óbito. Atuar, na qualidade de 
instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de 
qualificação com autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização 
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os 
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Proferir palestras 
dentro da área da abrangência. Atendimento aos servidores municipais em acidentes de trabalho com 
preenchimento da respectiva documentação. 
 
 
 

MÉDICO – PEDIATRA 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 
 

Atuar em atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e 
execução de procedimentos e programas, ligados à área de pediatria. 
 
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
 

Prestar atendimento examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, 
prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando todos os seus atos com os 
recursos disponíveis, referenciando e contra-referenciando os pacientes. Participar da Equipe 
multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com dados e informações na 
verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas 
atividades a serem implantadas; Integrar a equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas 
e procedimentos operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas no serviço de 
pronto-atendimento. Executar atividades médico-sanitarista, exercendo atividades clínicas, procedendo a 
cirurgias de pequeno porte, ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, 
conforme sua área de atuação, desenvolvendo ações que visem à promoção, prevenção e recuperação da 
saúde da população; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, 
participando de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao 
indivíduo; Participar na elaboração e ou adequação de programas, normas, visando à sistematização e 
melhoria da qualidade de ações de saúde; Participar de equipe multidisciplinar contribuindo com dados e 
informações par a elaboração, planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica 
e de saúde da criança. Realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos. 
Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado. Assinar declaração de óbito. Atuar, na 
qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em 
processo de qualificação com autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, 
quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 



Proferir palestras dentro da área da abrangência. Atendimento aos servidores municipais em acidentes de 
trabalho com preenchimento da respectiva documentação. Zelar pela conservação, preservação e manutenção 
do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local de trabalho. 
 
 

OPERADOR DE MÁQUINA 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

 
Operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou operar máquinas similares, manipulando os comandos 
de marcha e direção, para executar trabalhos em terrenos ou construções, estradas, pistas e outras obras. 
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
 
Conduzir as máquinas que servem para escavar, nivelar, aplainar e compactar terras e materiais 
similares; operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba 
para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho, barro e outros materiais;  operar máquinas de abrir canais 
de drenagem e outros; operar equipamentos de dragagem   para aprofundar e alargar leito de rio ou canal;  
operar máquinas providas de lâminas  para nivelar solos na construção de ruas, pistas  e outras obras;  operar 
máquinas providas de rolos compressores para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de 
estradas e outras obras;  executar  pequenas manutenções de máquinas,  lubrificando-as e efetuando 
pequenos reparos  para mantê-las em boas condições de funcionamento.  
 
 
 

OPERÁRIO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

 
Executar trabalho rotineiro de conservação, manutenção, reparos em geral de pátios, jardins, praças, vias, 
dependências internas e externas, patrimônios e bens imóveis, para atender as necessidades de conservação, 
manutenção e limpeza. 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
 
Executar o serviço de limpeza, utilizando equipamentos apropriados para realização da tarefa para manter a 
conservação e limpeza do local de trabalho; preparar a terra, rebaixando, se necessário, adubando e 
corrigindo suas deficiências, para receber mudas e plantas; podar as plantas na época certa, utilizando 
ferramentas destinadas a este fim, para manter o ambiente  harmônico, limpo e agradável; combater as 
pragas, controlar as doenças, utilizando produtos químicos naturais, para evitar a propagação  e o 
desequilíbrio da natureza; separar os entulhos em tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou 
sucateamento, a fim de proteger o ambiente; cuidar da conservação de áreas internas e externas. 
 
 
 
 
 



PEDREIRO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

Executar, sob supervisão direta, trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, muros, paredes e outras 
obras.  

 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
 
Executar, sob supervisão, serviços de demolição, construção de alicerces, assentamento de tijolos ou blocos, 
colocação de armações de esquadrias, instalação de peças sanitárias, conserto de telhado e acabamento em 
obras; executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e água, nas devidas 
proporções, fazendo a armação, dispondo, traçando e prendendo com arame as barras de ferro; orientar o 
ajudante a fazer argamassa; construir alicerces para a base de paredes, muros e construções similares; armar 
e desmontar andaimes de madeiras ou metálicos; fazer armações de ferragens; executar serviços de 
modelagem, utilizando argamassa de cimento, areia ou gesso, nas formas de madeira ou ferro previamente, o 
tempo necessário para sua fixação no solo e laterais, de acordo com a planta apresentada; controlar com nível 
e prumo a obra que está sendo executada para garantir a correção do trabalho; preparar e nivelar pisos e 
paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa; perfurar paredes, visando a colocação de canos para água 
e fios elétricos; fazer rebocos de paredes e outros; assentar pisos, azulejos, pias e outros; fazer serviços de 
acabamento em geral; fazer colocação de telhas; impermeabilizar caixas d'água, paredes, tetos e outros; ler e 
interpretar plantas de construção civil observando medidas e especificações; participar de reuniões e grupos 
de trabalhos; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição; executar outras atribuições afins.  

 
 

PROCURADOR JURÍDICO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
 

Prestar assistência em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o 
Município.  

 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
 

Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que este seja autor, réu, assistente 
ou oponente, no sentido de resguardar interesses da municipalidade; prestar assessoramento jurídico às 
unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos de interesse da Administração 
Pública, através de pesquisas da legislação, jurisprudência, doutrina e demais dispositivos legais; estudar e 
redigir minutas de projetos de lei, decretos, demais atos normativos, bem como documentos contratuais de 
toda espécie, em conformidade com as normas legais; interpretar normas legais e administrativas diversas, 
para responder consultas das unidades interessadas; efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; promover 
desapropriações, de forma amigável ou judicial; estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentam 
aspectos jurídicos específicos; assistir a Prefeitura nas negociações de contratos, convênios e acordos com 
outras entidades públicas ou privadas; estudar os processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, 
em que for interessado o Município, examinando toda a documentação concernente à transação; exarar 



pareceres em contratos, licitações, convênios, sindicâncias e, em solicitações de outras Secretarias; 
acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, recursos em 
geral, petições em processos e audiências; participar de comissões de concursos, propaganda e licitação; 
realizar sindicâncias e processos administrativos; analisar projetos assistenciais; prestar informações ao 
Poder Legislativo; acompanhar inquéritos policiais nas Delegacias; realizar trabalhos relacionados ao estudo, 
aperfeiçoamento e divulgação da legislação fiscal; remeter à Secretaria da Fazenda cópias de decretos ou 
revogação, para fins de cancelamento de débitos fiscais ou de recadastramento; prestar atendimento aos 
contribuintes; executar outras atividades afins.  
 

 
TÉCNICO AGROPECUÁRIO 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
Executar tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência e controle de atividades nas áreas de 
agricultura, pecuária e manutenção de parques e jardins. 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

Organizar o trabalho nos programas e projetos agropecuários municipais, promovendo a aplicação de novas 
técnicas de trabalhos, cultivo da terra e manejo de animais; orientar agricultores e membros de projetos 
agrícolas nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais; executar, 
quando necessário, esboços e desenhos técnicos de sua especialidade; estudar parasitas, doenças e outras 
pragas que afetam a produção agrícola para indicar os meios mais adequados de combatê-Ias; proceder a 
coleta e a análise de amostras da terra e determinar a composição da mesma, assim como o fertilizante mais 
adequado; orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam 
assolar a agricultura; orientar aos pecuarista e membros de projetos agropecuários nas atividades de criação e 
reprodução de animais, na preparação de forragens, pastagens, alimentação em geral, bem como em outros 
aspectos do manejo com animais; realizar a demarcação de áreas a serem ajardinadas como praças, 
rotatórias, áreas de lazer, entre outras, conforme os projetos existentes; prestar orientação técnica aos 
encarregados das turmas volantes de jardineiros; acompanhar os trabalhos de jardinagem; participar das 
atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo com a 
normatização do serviços; executar outras atribuições afins.  

 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
Executar técnicas de enfermagem, principalmente de maior complexidade, respeitando a Lei do Exercício 
Profissional. 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo - internos e externos da unidade, 



conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos programas 
específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município; participar das atividades de orientações dos 
profissionais da equipe de enfermagem, quanto às normas e rotinas; participar da organização do arquivo 
central da unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; colaborar na elaboração das escalas 
de serviços; executar e auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, de consumo e no 
funcionamento de equipamentos; colaborar na elaboração de relatórios; realizar levantamento de dados para 
o planejamento das ações de saúde; colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas na 
unidade; participar de reuniões, treinamento e reciclagem; proceder o registro de dados estatísticos e dos 
procedimentos realizados; participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica 
de saúde do município, de acordo com a normatização do serviço; executar outras atribuições afins. 
 
 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
 

Instruir e orientar os funcionários sobre normas de segurança, inspecionar locais para verificar condições 
físicas de trabalho e sua segurança. 

 
 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
Participar do estabelecimento de normas e dispositivos de segurança sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações a fim de eliminar e ou minimizar riscos e acidentes; Instruir os funcionários 
sobre as normas de segurança, combate a incêndio e demais medidas de precaução de acidentes de trabalhos, 
ministrando palestras e treinamentos na área de segurança do trabalho; Realizar medições de luminosidade, 
ruído, temperatura, exposições a produtos químicos, anotando em formulários próprios para emitir pareceres 
referentes a concessão de adicionais de periculosidade, insalubridade entre outras; Investigar e analisar 
acidentes de trabalho envolvendo a frota pública, identificando as causas e propondo as soluções; Informar 
aos servidores e chefias em geral, as condições que possam causar danos à sua integridade e as medidas que 
atenuem ou eliminem esses riscos; Analisar riscos, acidentes e falhas no trabalho, investigando causas e 
propondo medidas corretiva e preventivas; Elaborar planilha e cálculo do coeficiente de freqüência e 
gravidades dos afastamentos do trabalho; Proceder a diligências, prestar informações e emitir pareceres; 
Desempenhar outras atividades correlatas. 


