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CARGO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

Auditor de Tributos 

Prestar assessoria técnica em matéria fiscal e tributária; realizar 
auditorias fiscais em sujeitos passivos da obrigação tributária e nos 
procedimentos internos de arrecadação e fiscalização; emitir pareceres, 
despachos e manifestações em processos e procedimentos tributários; 
respeitar as disposições do Código Tributário Municipal; desenvolver as 
atividades de fiscalização, conforme prevista na legislação municipal; 
inclusive as atinentes ao cargo de fiscal de tributos; cumprir as 
formalidades legais na constituição do credito tributário; coordenar 
grupos de trabalho; atender o contribuinte e instruir processos, executar 
serviços relacionados com a tributação; efetuar lançamentos de tributos; 
realizar serviços relacionados com o movimento econômico; realizar 
plantões fiscais; cadastramento, recadastramento e atualizações 
cadastrais; elaborar mapas de fiscalização de tributos; expedir 
notificação, relatórios de notificação, proceder enquadramento fiscal, 
intimação para a apresentação de documentos, lavrar auto de infração; 
informar e expedir certidões; expedir termos de inicio e de encerramento 
de fiscalização; assinar protocolos de recebimento e devolução de 
documentos; proceder vistoria in loco; executar outras tarefas afins. 
 

Educador Ambiental 

Planejar a Educação Ambiental em parceria com a Chefia da área; 
Promover a Educação Ambiental em todo o Município de Itapema, tanto 
no âmbito formal como no Informal e na Administração Publica; 
Incentivar campanhas propostas pela iniciativa privada, que tenham 
cunho ambiental; Difundir atividades e campanhas educativas que 
promovam a Educação Ambiental; Auxiliar na elaboração de projetos de 
cunho ambiental que visem buscar recursos para o município de 
Itapema; Executar outras funções inerentes ao cargo. 
 

Educador Físico em 
Saúde 

Atuar através de procedimentos de ginástica, exercícios físicos, 
desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades 
rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, 
reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios 
compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas 
corporais, tendo como propósito prestar serviços que favoreçam o 
desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a 
capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho 
e condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à 
consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da 
expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, de 
acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios 
funcionais, contribuindo ainda, para a consecução da autonomia, da 
auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da 
cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente, 
observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade 
técnica e ética no atendimento individual e coletivo.  
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Médico do Trabalho 

Realizar exames pré admissionais, exames periódicos, exames 
demissionais; Propor medidas para reduzir acidentes no trabalho;  
Reconhecer, monitorar, controlar e reduzir riscos; Participar, juntamente 
com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de 
proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, 
as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, 
para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-obra; 
Participar de estudos das atividades realizadas pela empresa, 
analisando as exigências psicossomáticas de cada atividade, para 
elaboração das análises profissiográficas; Exercer outras funções 
inerentes ao cargo. 
 

Professor de Educação 
Religiosa 

 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano 
curricular da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes de ensino emanadas do órgão competente. Definir, 
operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto a sua sala de 
aula, estabelecendo relações entre os diferentes componentes 
curriculares. Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho 
estabelecidas, inclusive com a participação integral nos períodos 
dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua 
classe. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos. Participar na elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Participar na 
elaboração, execução e avaliação do plano integrado da escola. 
Participar na elaboração do regimento escolar. Participar da elaboração 
e seleção do material didático utilizado em sala de aula. Zelar pela 
aprendizagem dos alunos. Constatar necessidades de encaminhar os 
educandos aos setores específicos de atendimento. Atender as 
solicitações da direção da escola, referentes a sua ação docente. 
Atualizar-se em sua área de conhecimentos. Participar do planejamento 
de classes paralelas, diária ou disciplinas específicas e das atividades 
específicas ou extra classe. Cooperar com os serviços de administração 
escolar, planejamento, orientação educacional e supervisão escolar. 
Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de 
classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da 
área educacional e correlata. Participar da elaboração, execução e 
avaliação da proposta administrativo-pedagógico do estabelecimento de 
ensino bem como de projetos de pesquisas educacionais. Promover 
aulas de trabalhos de recuperação para alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem. Fornecer dados e apresentar relatórios de 
suas atividades. Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar 
o trabalho docente contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
tempo livre dos educandos, prestando-lhes aconselhamento. 
Acompanhar e orientar os trabalhos dos estagiários. Zelar pela disciplina 
e pelo material docente. Manter-se atualizado sobre a legislação do 
ensino e, Executar outras atividades a fins. 
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Técnico em 
Geoprocessamento 

Efetuar cartografia geodésica e topográfica; Desenvolver banco de 
dados; Efetuar leitura e processamento de imagens; 
Elaborar modelos digitais de elevação e de terreno;  
Executar atividades de aerofotogrametria; Utilizar software livres e 
especializados em geoprocessamento;   laborar cartografia temática; 
Elaborar cartografia sistemática; Executar outras funções inerentes ao 
cargo. 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

 

 

 

Professor Auxiliar em 
Sala 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala da aula 
ou fora dela; manter-se integrado com a professora e as crianças; 
participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos na unidade 
educativa; seguir a orientação da supervisão da unidade educativa; 
orientar para que a criança adquira hábitos de higiene; auxiliar na 
elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata e 
outros); promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação, entre as 
crianças e demais profissionais da unidade educativa, proporcionando o 
cuidado e educação; atender as crianças respeitando a fase em que 
estão vivendo; interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil; 
participar das formações; atender as solicitações das crianças; auxiliar 
na adaptação das novas crianças; comunicar ao professor e ao 
supervisor anormalidades no processo de trabalho; zelar pela guarda de 
materiais e equipamentos de trabalho; participar ativamente no processo 
de adaptação das crianças; participar do processo de integração da 
unidade educativa, família e comunidade; desenvolver hábitos de higiene 
junto à criança; conhecer o processo de desenvolvimento da criança, 
mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, 
formação continuada em serviço, seminários e outros eventos; 
comunicar ao professor e ou direção situações que requeiram atenção 
especial e executar outras funções inerentes ao cargo. 
 

Técnico em Saúde 
Bucal 

Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de 
agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde, participar das 
ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 
doenças bucais; Participar na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;  
Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças 
bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do 
cirurgião-dentista; Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;  
Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos 
auxiliares de saúde bucal; Auxiliar em rotinas administrativas do serviço 
de odontologia; Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico 
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; 
Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na 
restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos 
não indicados pelo cirurgião-dentista;Proceder à limpeza e à anti-sepsia 
do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 
ambientes hospitalares;Remover suturas; Aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos; Realizar isolamento do campo operatório; 



PREFEITURA DE ITAPEMA 
CONCURSO PÚBLICO 15/2009 

ANEXO I - CONTINUAÇÃO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS  

 Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como 
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 
 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

Profissional responsável por analisar os métodos e processos de 
trabalho, identificar suas condições e fatores de risco, propor melhorias e 
maior segurança, emitir pareceres e/ou estudos sobre o ambiente dos 
funcionários de uma empresa para ver se as normas trabalhistas estão 
sendo cumpridas, tanto em questões de higiene e alimentação, quanto 
em fatores que expõem a vida do empregado.  
Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos 
existentes no ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as 
medidas de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre 
os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e 
neutralização; Analisar os métodos e os processos de trabalho e 
identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais 
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; 
Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar 
os resultados alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de 
maneira a integrar o processo prevencionista em sua planificação, 
beneficiando o trabalhador; Executar os programas de prevenção de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos 
ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, 
acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo 
constante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a 
serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, 
palestras, reuniões, treinamento e utilizar outros recursos de ordem 
didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de 
segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e 
prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho; Executar as normas de segurança referentes 
a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, 
com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do 
trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos setores e áreas 
competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, 
resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, 
educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto-
desenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e 
didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com 
a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas 
recomendadas, avaliando seu desempenho; Cooperar com as atividades 
do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos 
resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua 
importância para a vida; Orientar as atividades desenvolvidas por 
empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos 
de prestação de serviço; Executar as atividades ligadas à segurança e 
higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando 
dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle 
ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria 
das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental 
dos trabalhadores; Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes 
do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e 
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a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, 
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a 
proteção coletiva e individual; Articular-se e colaborar com os setores 
responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de 
levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a 
adoção de medidas de prevenção no nível de pessoal; Informar os 
trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas 
e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as 
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; 
Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que 
subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura 
para o trabalhador; Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades 
ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho; Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos 
visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª Série)  

Monitor de Ônibus  
Auxiliar as crianças no embarque e desembarque; monitorar os 
estudantes durante a viagem de forma a evitar ou diminuir riscos de 
acidentes dentro e fora do veículo de transporte escolar e executar 
outras funções inerentes ao cargo. 
 

 

 

 

 

Motorista de Ônibus 

 
Conduzir veículos de transporte de passageiros e escolares por via  
rodoviária; Vistoriar o veículo , observando a carroceria e testando freios, 
comandos, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento;Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o 
nível de  combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte 
elétrica, para certificar-se de suas condições funcionamento; Examinar 
as ordens de serviço, verificando os locais onde serão recolhidos e 
desembarcados os escolares e passageiros; Movimentar o veículo, 
manipulando seus comandos e observando o fluxo do trânsito e a 
sinalização para conduzí-los aos locais de embarque e desembarque; 
Controlar os embarques e desembarques comparando-os com os 
documentos de recebimento ou entrega de escolares e passageiros, 
ordens de tráfego, bilhetes de passagens; Zelar pela manutenção do 
veículo, comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar seu 
perfeito estado; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem, para permitir a manutenção e o abastecimento 
do mesmo; Verificar as ordens de serviço e tráfego, o itinerário a ser 
seguido, os horários e o número de viagens a ser cumprido; Executar 
outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse da 
Prefeitura, por determinação superior. 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª Série)  

Guarda Municipal 
(Patrimonial)  

Trabalho de atividades rotineiras, diurnas ou noturnas que consiste em 
cuidar da vigilância patrimonial dos imóveis do município; Atenção e 
providências para evitar roubos, incêndios, invasão de estranhos, 
depredação ou qualquer outro acidente danoso ao patrimônio; Executar 
outras atividades inerentes a seu cargo e sua experiência profissional 
e/ou de interesse da Prefeitura, por determinação superior.  
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Operador de Máquinas 
Leves  

Operar tratores e equipamentos de pequeno porte, tais como: tratores 
agrícolas, tobatas e assemelhados; Vistoriar o equipamento, verificando 
o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo do cárter e 
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; Examinar as ordens de serviço, verificando locais onde 
serão efetuados os serviços; Zelar pela manutenção do equipamento, 
comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar seu perfeito 
estado; Recolher o equipamento após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem, para permitir a manutenção e o abastecimento 
do mesmo; Verificar as ordens de serviço e tráfego, o itinerário a ser 
seguido e os horários e o número de viagens a ser cumprido; 
Executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de 
interesse da Prefeitura, por determinação superior. 

Operador de Máquinas 
Pesadas -  

Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de 
pá mecânica ou caçamba para escavar e mover terras, pedras, areia, 
cascalho e materiais análogos; Operar máquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água e outros; Operar máquinas para 
aprofundar ou alargar leitos de rios, riachos e córrego canal; Operar 
máquinas providas de lâminas para nivelar solos; Operar máquinas para 
estender camadas de terra, areia, asfalto ou brita; Operar máquina 
niveladora munida de lâmina ou escarificador, movimentado os 
comandos de marchas, direção e operações; Zelar pela manutenção do 
equipamento, comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar 
seu perfeito estado; Recolher o equipamento após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem, para permitir a manutenção e o abastecimento 
do mesmo; Verificar as ordens de serviço e tráfego, o itinerário a ser 
seguido e os horários e o número de viagens a ser cumprido; Executar 
outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse da 
Prefeitura, por determinação superior. 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Alfabetizad o) 

 

Auxiliar de Apoio 

Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, prédios e 
suas dependências, escolas, escritórios, postos de saúde e outros locais, 
espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, 
utensílios e instalações, louças, toalhas, copos, vasilhames, panelas e 
outros para manter as condições de higiene e conservação; Remover o 
pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, 
espanando-os ou limpando-os com vasculhadores, flanelas ou vassouras 
apropriadas para a conservar-lhes a aparência; Limpar utensílios como 
cinzeiro e objetos de adorno, utilizando pano, esponja ou outros 
materiais de limpeza, embebidos em água e sabão, detergentes e/ou 
outros produtos de limpeza, para manter a boa aparência dos locais; 
Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os reabastecendo-os com papel 
sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso; 
Coletar lixo de depósito, recolhendo-os em latões, para depositá-los em 
lixeiras ou incineradores; Servir e atender às crianças nas necessidades 
diárias, cuidando de sua higiene, orientando-as nas distrações, 
preparando-lhes a alimentação e auxiliando-as nas refeições, para 
garantir-lhes o bem estar e o desenvolvimento sadio; Cuidar da higiene 
da criança, banhando-a, vestindo-a e orientando-a sobre os hábitos de 
higiene pessoal, para assegurar asseio e boa apresentação; Ministrar 
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medicamentos à criança, preparando as doses indicadas e controlando 
os horários de acordo com a orientação médica; Controlar o repouso da 
criança, preparando-lhe a cama, ajudando-a na troca de roupa e 
observando os horários para zelar pela sua saúde e bem estar da 
mesma; Preparar a alimentação das crianças, temperando, amassando e 
triturando os alimentos, de acordo com as instruções recebidas para 
atender ao regime alimentar adequado; Separar os materiais a serem 
utilizados na preparação da refeição ou merenda, escolhendo panelas, 
temperos, molhos e outros ingredientes para facilitar a sua manipulação; 
Fazer a cocção dos alimentos utilizando a forma e o vasilhame mais 
adequado; Determinar a limpeza dos talheres e utensílios, solicitando ou 
fazendo a lavagem dos mesmos para assegurar sua posterior utilização 
em condições de higiene; Controlar o estoque de ingredientes,  
verificando seu nível e o estado dos que estão sujeitos à deterioração 
para providenciar as reposições necessárias; Preparar os alimentos, de 
maneira a garantir a forma e o sabor adequados a cada prato, para 
seguir a receita indicada pela Nutricionista;Varrer praças, ruas, avenidas 
logradouros públicos; Executar outras atividades determinadas pelos 
superiores hierárquicos. 

 
 


