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SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS

!

Agente Comunitário de Saúde

Atuar em campanhas educativas, atuar na execução de campanhas de erradicação de agentes
nocivos à saúde pública e nas campanhas de prevenção. Executar tarefas de sua atividade em geral.
!

Agente de Controle de Endemias

Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do SUS; executar os serviços de desinfecção em residências, para
evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos; desenvolver atividades inerentes ao combate à
doença de Chagas, esquistossomose, leishimaniose e outras doenças; proferir palestras em escolas
públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças; zelar
pela conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade; atender às normas de
segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins.
!

Avaliador Bolsa Família

Fazer visitas domiciliares, recadastrar usuários.

!

Monitor Agente Jovem

Realizar visitas domiciliares, acompanhar freqüência dos adolescentes, realizar visitas no local de prestação
de serviços, acompanhar as atividades dos adolescentes no núcleo.

!

Monitor Bolsa Família

Preencher e digitar o cadastro, recadastrar o usuário, fazer suporte no programa do Bolsa Família,
realizar visitas, acompanhar os cadastros.
!

Monitor Casa de Passagem

Controlar a entrada e saída de crianças e adolescentes, manter a casa de passagens organizada,
responsabilizar-se pelo atendimento médico das internas, responsabilizar-se pelo atendimento escolar das
internas, controlar material e equipamentos.

!

Monitor do CRAS

Fazer cadastro do usuário, acompanhar o técnico nas visitas, receber o usuário, auxiliar na infra estrutura
dos eventos.

!

Monitor do PETI (área rural) e Monitor do PETI (área urbana)

Realizar visitas domiciliares, acompanhar a jornada, controlar a freqüência na jornada, fazer cadastro das
famílias, combater o trabalho infantil, realizar a jornada ampliada, fazer atividades lúdicas artesanais e
reforço escolar.

!

Monitor Liberdade Assistida

Acolher o adolescente e sua família, agendar encontros com adolescentes, supervisionar a freqüência e
aproveitamento escolar, acompanhar as medidas de prestação de serviços à comunidade, apresentar
relatórios.

!

Monitor ProJovem (área urbana) e Monitor ProJovem (área rural)

Desenvolver com os jovens conteúdos e atividades dos programas, acompanhar freqüência dos programas,

participar das atividades de capacitação.
!

Monitor SINE

Cadastrar o trabalhador, atender o requerente ao seguro desemprego, encaminhar para vagas.
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!

Assistente Social

Receber o usuário, realizar o atendimento, fazer visitas, realizar atividades lúdicas, ministrar palestras,
formar grupos, realizar diagnóstico, desenvolver campanhas de mobilização social.

!

Coordenador Agente Jovem

Acompanhar a jornada ampliada, definir número de vagas para cada núcleo da jornada, combater o
trabalho infantil, controlar material e equipamentos, fazer parcerias para funcionamento da jornada,
repassar para o Programa Bolsa Família a freqüência da jornada, coordenar a comissão do PETI, fazer
planejamento das atividades da jornada.
!

Coordenador Bolsa Família

Acompanhar cadastro dos usuários, coordenar a equipe, controlar material e equipamento, fazer contato
para solução das inconsistências, controlar freqüência escolar.

!

Coordenador do CRAS

Realizar parcerias, controlar material e equipamentos, coordenar a equipe, realizar campanhas educativas,
regular o funcionamento do CRAS, acompanhar e formar grupos.

!

Coordenador Liberdade Assistida

Coordenar as atividades do programa, estabelecer contatos com entidades de atendimento, acompanhar
trabalho dos monitores, avaliar os relatórios sociais, coordenar a equipe, controlar material e equipamentos.

!

Coordenador do PETI

Acompanhar a jornada ampliada, definir número de vagas para cada núcleo da jornada, combater o trabalho
infantil, controlar material e equipamentos, fazer parcerias para funcionamento da jornada, repassar para o
Programa Bolsa Família a freqüência da jornada, coordenar a Comissão do PETI, fazer planejamento das
atividades da jornada.

!

Coordenador do SINE

Realizar parcerias para captação de vagas, participar de reuniões gerenciais, coordenar a equipe, controlar
material e equipamento, acompanhar atendimento, elaborar relatórios, diagnosticar e promover treinamento.

!

Orientador Social (área urbana) e Orientador Social (área rural)

Realizar planejamento das atividades, mediar processos grupais, registrar freqüência dos jovens, avaliar
desempenho dos jovens, acompanhar desenvolvimento oficinas e atividades, controlar material e
equipamentos, participar de reunião com as famílias.

!

Psicólogo

Receber o usuário, realizar o atendimento, fazer visitas, realizar atividades lúdicas, ministrar palestras,
formar grupos, realizar diagnóstico, desenvolver campanhas de mobilização social.

Januária/MG, 23 de abril de 2008.

Sílvio Joaquim de Aguiar
Prefeito Municipal
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