
ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
27. Auxiliar de Topógrafo 
Conceitos Fundamentais - Desenho topográfico. Escalas. Formas de representação da superfície da Terra. Objetivos 
da Topografia. Campo Magnético Terrestre. Bússolas. Alinhamento topográfico. Azimutes. Rumos. Contra-Azimutes. 
Transformação Rumo-Azimute. Deflexão. Declinação magnética. Levantamentos planimétricos - Materiais 
utilizados. Técnica de leitura de ângulos com teodolitos: repetição, reiteração e ângulo simples e duplo. Teodolitos e 
Estações totais. Levantamentos expeditos e regulares. Levantamento pelo Caminhamento Perimétrico. Planilha do 
cálculo analítico das coordenadas dos vértices de uma poligonal. Erros angulares e lineares. Erros toleráveis. Erros 
relativos. Cálculo de áreas. Vinculação de um levantamento à rede planimétrica.  Levantamentos altimétricos - 
Tipos de Nivelamentos. Nível verdadeiro e nível aparente. Cota e Altitude. Influência da curvatura terrestre e retração 
atmosférica nos nivelamentos. Nivelamento Geométrico. Instrumental utilizado. Técnica de leituras. Anotações. 
Cálculo de um nivelamento geométrico. Verificação dos cálculos. Erro vertical. Correções. Desenho de um perfil. 
Nivelamento Trigonométrico. Expressão geral do Nivelamento Trigonométrico. Determinação do erro zenital do 
limbo vertical. Taqueometria - Determinação indireta de distâncias horizontais e diferenças de nível. Técnica de 
campo para o levantamento taqueométrico. Cálculo de cotas e altitude. Noções de Topologia- Principais formas do 
relevo. Curvas de nível. Interpolação de curvas de nível. Sistema de Posicionamento Global-GPS - Objetivos. 
Seguimentos constituintes do sistema. Métodos de aquisição dos dados. Posicionamentos. Tipos de receptores. 
Processo eletrônico de determinação de distâncias. Princípio de medida de distância utilizando ondas 
eletromagnéticas. Conhecimento geral.  Medidas angulares no sistema sexagesimal e decimal. Medidas de 
superfícies. Declividade. Coordenadas Geodésicas e UTM. ABNT- NBR13133 - Definições. Aparelhagem.  
   
28. Fiscal 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento de legislação vigente; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos 
necessários à execução da fiscalização externa; fazer o cadastramento de contribuintes, bem como lançamento, 
cobrança e controle do recebimento dos tributos; observar que os lançamentos fiscais sejam realizados dentro do 
calendário fiscal do Município; verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de livros e 
registros fiscais instituídos e exigidos pela legislação especifica; verificar a regularidade das escritas desses livros; 
verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; investigar a evasão ou 
fraude no pagamento dos tributos; fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; informar 
processos referentes à avaliação de imóveis; lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de 
escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; dar parecer em processos sobre pedidos de 
isenção e nos recursos contra o lançamento; verificar as mercadorias e respectivos documentos em trânsito pelo 
Município; requisitar o auxilio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de 
diligências ou inspeções; propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da 
Fazenda Municipal; averbar os imóveis transferidos expedir as respectivas certidões e providenciar a cobrança das 
taxas pertinentes; promover o lançamento e cobrança de contribuições de melhorias, conforme diretrizes previamente 
estabelecidas; sugerir a realização de campanhas de relações públicas nas épocas de cobrança de tributos municipais; 
propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao 
aprimoramento das práticas do sistema arrecadados do Município; auxiliar na elaboração do relatório geral de 
fiscalização; promover a inscrição na divida ativa dos contribuintes que não saldarem seus débitos nos prazos 
regulamentares, bem como manter assentamentos individualizados dos devedores inscritos; promover a baixa dos 
débitos da divida ativa, tão logo sejam pagos, e fornecer certidões relativas à situação fiscal dos contribuintes; sugerir 
a revisão do lançamento de tributos, sempre que se verificar erro na fixação da base tributária; participar da 
elaboração de ordens de serviço e instruções para orientar a execução de programas de fiscalização; estudar e 
informar processo na área de suas atribuições; verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais e da 
regulamentação urbanística concernente e edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, 
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e estado de conservação as paredes, telhados, portas e 
janelas, a fim de opinar nos processos de concessão habite-se; verificar o licenciamento de obras de construção ou 
reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que esteja em desacordo com 
o autorizado; solicitar, ao departamento competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as 
normas vigentes; verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido 
obras de vulto; verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e descarga de 
material na via pública; acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição; 
inspecionar a execução de pequenos serviços de conservação de próprios municipais; verificar alinhamentos e cotas 
indicadas nos projetos; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de 
serviços, relativamente aos artigos que expõe, vendem ou manipulam, e aos serviços que prestam; inspecionar, de 
acordo com a legislação em vigor, os produtos e gêneros alimentícios, verificando aspecto, qualidade e condições de 
consumo; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comercio 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 açougues e 
matadouros, sob a orientação de veterinários, fazendo verificação rotineira em carnes e vísceras; inspecionar a criação 
de animais em condições e locais não permitidos pela legislação em vigor; coibir a matança clandestina de animais; 



orientar comerciantes e industriais quanto às normas de higiene a serem observadas; inspecionar o funcionamento de 
feiras livres, verificando, o cumprimento das normas relativas à localização, instalações, horário e organização; verificar 
a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, auto-falantes e outros meios de publicidade em vias públicas, bem 
como a propaganda comercial afixadas 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 plantões das farmácias; 
verificar a colocação de faixas de pano ou plástico nas vias públicas conferindo os desenhos e dimensionamento 
aprovados com as normas para sua exibição; 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, 
desenvolvendo-as mediante cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o 
emplacamento de logradouros públicos; verificar o licenciamento de placas comerciais nas facadas dos 
estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias 
e logradouros públicos; verificar o licenciamento para instalações de circos e outros tipos de espetáculos públicos 
promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documentos de responsabilidade de engenheiro 
devidamente habilitado; determinar a desobstrução de vias públicas; fiscalizar abrigos nem logradouros públicos; 
verificar as violações às normas de poluição sonora, uso de buzina, casa de discos, clubes, boates, discotecas, auto-
falantes, bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos 
violadores das posturas municipais e da legislação urbanística; verificar, de acordo com as normas estabelecidas, os 
horários, itinerários e freqüência, bem como as condições de segurança, higiene e comodidade e os limites de lotação 
dos ônibus dos serviços de transporte no Município; participar da vistoria dos transportes concedidos do Município no 
que se refere à documentação e registro dos veículos, equipamentos de segurança e sinalização e poluição ambiental; 
realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denuncias e reclamações; emitir relatórios 
periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 
encontradas; executar outras tarefas afins.  
 
29. Secretário de Escola 
Auxiliar na elaboração execução e avaliação do plano global da escola; elaborar o plano de serviço da secretaria; 
organizar e manter atualizada a escrituração, arquivo ativo e passivo, prontuários, registrar a entrada e saída de 
documentos, recebimentos e expedição de documentos, preparar históricos escolares, transferências, certificados, 
atestados e outros;  assinar com o diretor escolar; cumprir determinação da direção, responsabilizando-se pelos 
serviços relativos a matricula, freqüência, aproveitamento, transferência de alunos e divulgação de resultados; 
assessorar a direção de escola; executar outras tarefas afins. 
 
30. Arquiteto 
Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica, elaborar projetos de escolas, hospitais e edifícios públicos; 
realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na elaboração de projetos do Plano Diretor do Município; elaborar 
projetos de conjuntos residenciais e praças públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construção em 
geral; planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos públicos; projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de 
urbanismo e a construção de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder à vistoria de construções; 
emitir parecer sobre questões da sua especialidade; executar outras tarefas afins. 
 
31. Contador 
Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade, escriturar ou orientar a escrituração de 
livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar balanços patrimoniais e 
financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos 
responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em órgãos públicos 
ou quaisquer outras que pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria; assinar balanços e 
balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial dos órgãos municipais; orientar, 
do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais do Município, integrar grupos operacionais de 
trabalho; organizar os serviços contábeis da Prefeitura; manter atualizadas as informações sobre o movimento das 
contas da Prefeitura; efetuar a execução orçamentária das diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos de 
despesas em fase da existência de saldo nas dotações; coordenar a elaboração de balanços, balancetes, mapas e 
outros demonstrativos financeiros consolidados da prefeitura; informar processos dentro de sua área de competência; 
supervisionar, orientar o trabalho dos técnicos em contabilidade e demais servidores que executam tarefas típicas da 
classe; participar de cursos e treinamentos quando convocados pela administração; participar na elaboração do 
orçamento anual da Prefeitura, bem como na elaboração do plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; orientar 
quando necessário, na sua área de competência os processos de licitações, contratos e outros de acordo com as 
normas vigentes; orientar e supervisionar as conciliações bancárias e o controle de fluxo de caixa; orientar e 
supervisionar o trabalho da tesouraria geral; executar tarefas afins, inclusive daquelas que regulamenta a profissão. 
 
32. Enfermeiro 
Prestar assistência de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; assistir o 
paciente através de um acolhimento inicial individual, detectando suas necessidades básicas e específicas, priorizando 



as urgências; realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento feito pela equipe técnica, assim conhecendo a 
realidade das famílias pelas quais for responsável, a fim de identificar os problemas de saúde e situações de riscos mais 
comuns; elaborar um plano local, com a participação da comunidade, grupos de voluntários e associações 
comunitárias, para o enfrentamento dos problemas e fatores que colocam em risco a saúde; garantir acesso à 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; supervisionar, avaliar e/ou realizar curativos, vacinas e 
administrar medicamentos devidamente prescritos; supervisionar ou executar a administração de dietoterapia, 
conforme prescrição médica; responder pela observância das prescrições médicas relativas à pacientes; velar pelo bem-
estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas de enfermagem; prestar 
socorros de urgência; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os serviços de higienização de pacientes; 
controlar o abastecimento de material, evitando a falta de recurso quando da assistência aos pacientes; gerenciar a 
guarda, funcionamento, conservação, manutenção e limpeza dos  equipamentos e do material de enfermagem, zelando 
pelo devido funcionamento da unidade; participar de programas de aprimoramento quanto à educação sanitária e 
treinamento de recursos humanos em saúde; participar dos programas de vigilância epidemiológica, objetivando a 
prevenção e controle das doenças transmissíveis; participar de cursos de capacitação e, quando convocado, ministrar 
cursos, palestras, simpósios, vinculados a sua área de atuação; participar do processo de instalação de oxigenoterapia 
domiciliar, prezando pela devida assistência ao paciente no período em que se fizer necessário ou enquanto 
permanecer sob sua responsabilidade; auxiliar no transporte ou deslocamento de pacientes ao serviço de saúde, 
permanecendo junto ao mesmo durante a remoção; organizar as escalas de rotinas da equipe de enfermagem e 
apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão, sendo responsável pelas equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; organizar reuniões sistemáticas com as equipes de 
enfermagem e, quando for solicitado, participar dos processos de avaliação e seleção de pessoal de enfermagem; 
preencher a documentação e livros de registros que atendam a normatização prevista pela Secretaria Municipal de 
Saúde; atender as diretrizes constantes no regimento interno de enfermagem, desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Saúde; trocar de unidade ou posto de saúde e horário de trabalho, dentro da carga horária que consta no concurso 
prestado, conforme a designação da chefia e a necessidade para o bom andamento do serviço; apresentar-se no local 
de trabalho devidamente uniformizado, portando a cédula de identidade do COREN; executar tarefas afins. 
 
33. Engenheiro Civil 
Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia; elaborar normas e acompanhar concorrências; elaborar 
cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação de execução de planos de obras; 
acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros; promover levantamento das 
características dos terrenos onde serão executadas as obras; licenciar obras para constrição ou reformas de acordo 
com a legislação em vigor; analisar processo e aprovar projetos de loteamento, de acordo com a legislação em vigor; 
vistoriar obras e loteamentos, verificando se estão sendo realizados de acordo com o projeto aprovado; promover a 
regularização dos loteamentos e construções clandestinos e irregulares; conceder habita-se; participar da autorização e 
revisão do código de obras; emitir parecer em processos; executar outras tarefas afins. 
 
34. Engenheiro Eletricista 
Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e especificações e preparando 
plantas para iluminação pública; técnicas de execução e recursos necessários para possibilitar, orientar e fiscalizar as 
fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos de 
iluminação pública, dentro dos padrões técnicos exigidos; analisar e aprovar projetos elétricos predial, industrial e de 
iluminação pública; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 
 
35. Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Elaboração do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) das secretarias e órgãos públicos municipais, sua 
manutenção e supervisão, fiscalização do cumprimento das metas e recomendações para neutralização dos riscos e 
agentes insalubres nos vários ambientes de trabalho que compõem os órgãos da administração municipal; fazer 
cumprir as normas regulamentares do Ministério do Trabalho pertinentes à Engenharia e Segurança do Trabalho – 
PPRA e NR9, PCMAT e NR18, a gentes insalubres e NR15, CIPA, NR5, PPCI e combate a incêndios; promover medidas 
de proteção coletiva aos riscos ocupacionais, treinamento, orientação e fiscalização dos equipamentos de proteção 
individual; redigir relatórios e demais documentos necessários ao cumprimento da legislação especifica em vigor; emitir 
laudos técnicos das condições do ambiente de trabalho e perfil profissiográfico previdenciário ou requisitado; executar 
outras atividades correlatas à sua área de competência. 
 
36. Fonoaudiólogo 
LINGUAGEM: 1 Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. 2 Distúrbios Fonológicos e fonéticos: diagnóstico e 
intervenção. 3 Desenvolvimento e alterações da linguagem escrita. 4 Distúrbios de aprendizagem e Dislexia. 5 
Linguagem e Psiquismo. 6 Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem: diagnóstico e intervenção.7 
Linguagem em Síndromes e Alterações Sensório Motoras: diagnóstico e intervenção. 8 Linguagem nos Transtornos do 
espectro Autístico. 9 Atuação fonoaudiológica nos quadros afásicos.10 Linguagem nos processos de envelhecimento. 
11 Linguagem e Surdez. MOTRICIDADE OROFACIAL: 1 Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. 2 Atuação 
fonoaudiológica nas disfunções da articulação temporomandibular, traumas de face e cirurgia ortognática. 3 Atuação 



fonoaudiológica nas alterações de fala. 4 Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina. 5 Atuação fonoaudiológica 
em disfagia orofaríngea neurogênica. 6 Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea mecânica. 7 Atuação 
fonoaudiológica nos distúrbios de sucção e deglutição com recém-nascidos de risco e lactentes. VOZ- 1 Sistema 
Fonatório/ O Processo Vocal Básico. 2 Avaliação de Voz Clínica. 3 Avaliação de Voz Profissional. 4 Avaliação em 
Fononcologia. 5 Tratamento em Voz Clínica. 6 Intervenção/Tratamento em Voz Profissional. 7 Tratamento em 
Fononcologia. 8 Trabalho Interdisciplinar em Voz. 9 Voz e Disfonia nos Ciclos de Vida: da Infânica à Senescência. 10 
Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. 11 Características vocais e terapia de voz para indivíduos com surdez. 
12 Voz Falada e Voz Cantada: realidades diversas. AUDIOLOGIA: 1 Audiologia Clínica(audiometria tonal liminar, 
logoaudiometria, medidas de imitância acústica, curvas timpanométricas, reflexo acústico, recrutamento auditivo, 
acumetria, diagnóstico audiológico,tipo de perda auditiva,grau da perda auditiva) 2 Audiologia Infantil (avaliação 
audiológica comportamental, audiometria tonal lúdica, logoaudiometria, emissões otoacústicas -evocadas e transientes-
, potencial evocado auditivo de tronco encefálico -BERA) 3 Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) (moldes 
auriculares, tipos de AASI, tecnologias, sistemas de amplificação, sistemas de limitação de saída, aconselhamento e 
orientação, fatores audiológicos e não-audiológicos considerados na adaptação de AASI, validação da amplificação-
ganho funcional) 4 Processamento Auditivo(vias auditivas centrais ,testes para avaliação do processamento auditivo em 
adultos e crianças, tipos de déficit de processamento auditivo, procedimentos terapêuticos em processamento 
auditivo). 
 
37. Médico Cardiologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e/ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
38. Médico Clínico 
Examina o paciente utilizando os instrumentos adequados; requisitar exames subsidiários; faz encaminhamento de 
pacientes e especialidades quando julgar necessário; analisa e interpreta resultados de exames; mantém o registro 
sobre os pacientes; atende urgências; presta pronto atendimento a pacientes externos, sempre que necessário ou 
designado pela chefia imediata; orienta a equipe multiprofissional nos cuidados relativos à sua área de competência; 
participa da equipe médico-cirúrgica quando necessário ou designado pela chefia imediata; zela pela manutenção e 
ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunica a seu superior imediato qualquer irregularidade; 
participa de projetos de treinamento e programas educativos; cumpre e faz cumprir as normas do empregador; propõe 
normas e rotinas relativas à sua área de competência; classifica e codifica doenças, operações e causas de morte, de 
acordo com o sistema adotado; mantém atualizados os registros das ações de sua competência; faz pedidos de 
material e equipamentos necessários a sua área de competência; faz parte de comissões provisórias e permanentes 
instaladas na secretaria a que pertence; executa outras tarefas correlatas a sua área de competência. 
 
39. Médico do Trabalho 
Prestar assistência médica preventiva; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como em candidatos a 
ingresso no serviço público municipal; fazer exame biométrico e laudo para fins de concurso público de portadores de 
deficiência no processo seletivo (reserva de vagas) para o cargo pretendido; assistir ao servidor municipal, elaborar seu 
prontuário médico e fazer todos os encaminhamentos devidos; fornecer atestados e pareceres para o afastamento do 
trabalho sempre que necessário; preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento, 
relativos à saúde ocupacional; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas médicas em 
ambulatórios ou outros estabelecimentos públicos municipais, ligados à saúde ocupacional do servidor; incentivar a 
vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; emitir laudos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; examinar funcionários para fins de licença, readaptação, aposentadoria e 
reversão, quando necessário. 
 
40. Médico Gastroenterologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando o paciente segundo as técnicas da semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e disponíveis, 
diagnosticando e recomendando a terapêutica necessária, encaminhando para nível de maior complexibilidade de 
atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e ou terapêuticas; participar de cursos de capacitação, 
projetos de treinamento e programas educativos; observar normas do Sistema Único de saúde; proceder aos registros 
dos procedimentos realizados segundo a Legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como 



consultor da Junta Médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade 
para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar 
as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de 
exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; observar as 
normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisa quando designado na 
sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas ao desempenho da profissão. 
 
41. Médico Geral Comunitário 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e/ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas ao desempenho da profissão. 
 
42. Médico Gineco Obstetra 
Faz exames clínicos e ginecológicos; requisita ou realiza exames subsidiários, solicita quando necessário exames 
periódicos; orienta a equipe multiprofissional nos cuidados relativos á sua área de competência; participa da equipe 
médica – cirúrgico, quando solicitado; presta pronto atendimento a paciente externos, preferencialmente na sua 
especialidade, sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; zela pela manutenção e ordem dos materiais, 
equipamentos e local de trabalho; comunica a seu superior imediato, qualquer irregularidade; participa de projetos de 
treinamento e programas educativos; cumpre e faz cumprir as normas do empregador; propõe normas e rotinas 
relativas á sua competência; classifica e codifica doenças, operações e causas de morte, de acordo com o sistema 
adotado; mantém atualizados os registros das ações de sua competência; faz pedidos de materiais e equipamentos 
necessários á sua área de competência; faz parte de comissões provisórias e permanentes instaladas pelo empregador; 
executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. 
 
43. Médico Nefrologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais, ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando o paciente segundo as técnicas da semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e disponíveis, 
diagnosticando e recomendando a terapêutica necessária, encaminhando a nível de maior complexidade de 
atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e/ou terapêuticas; participar de cursos de capacitação, 
projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; proceder os registros 
dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como  
consultar da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade 
para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando á visita domiciliar, quando necessário; observar 
as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de 
exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar  socorros urgentes; observar as 
normas e designações quanto á local e horário de trabalho; participar de projetos da pesquisa quando designado na 
sua área de atuação; executar outras atividades afins. 
 
44. Médico Neurologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
45. Médico Oftalmologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas da semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 



disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e/ou terapêuticas; fazer diagnósticos e 
tratamento das moléstias e anormalidades do aparelho visual, bem como de doenças e acidentes; participar de cursos 
de capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
46. Médico Ortopedista/Traumatologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
47. Médico Otorrinolaringologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
48. Médico Pediatra 
Examina os pacientes utilizando os instrumentos adequados; avalia as condições de saúde e estabelece o diagnóstico; 
avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes; estabelece o plano médico-terapêutico-profilático 
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais; presta atendimento a pacientes externos sempre que 
necessário designado pela chefia imediata; orienta a equipe multiprofissional nos cuidados relativos à sua área de 
competência; zela pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunica ao seu 
superior imediato qualquer irregularidade; participa de projetos de treinamento e programas educacionais; cumpre e 
faz cumprir as normas do empregador; 
-propõe normas e rotinas relativas à sua área de competência; classifica e codifica doenças, operações e causas de 
morte, de acordo com o sistema adotado; mantém atualizados os registros das ações de sua competência; faz pedidos 
de material e equipamentos necessários a sua área de competência; faz parte de comissões provisórias e permanentes 
instalados pelo empregador; executa outras tarefas correlatas a sua área de competência. 
 
49. Médico Plantonista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 



observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
50. Médico Pneumologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
51. Médico Proctologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando o paciente segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e disponíveis, 
diagnosticando e recomendando a terapêutica necessária, encaminhando á nível de maior complexidade de 
atendimento quando esgotadas as condições diagnosticadas e/ou terapêuticas; participar de cursos de capacitação, 
projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; proceder os registros 
dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como 
consultor na junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade 
para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando á visita domiciliar, quando necessário; observar 
as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de 
exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; observar as 
normas e designações quanto á local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisa quando designado na 
sua área de atuação; executar outras atividades correlatas com a função. 
 
52. Médico Psiquiatra 
Fazer diagnóstico e aplicar terapia em pacientes; acompanhar o andamento dos tratamentos prescritos; determinar as 
dosagens dos medicamentos a serem ministrados aos pacientes e observar e analisar as reações apresentadas; aplicar 
psicoterapia através de entrevistas com o paciente; examinar os pacientes encaminhados ou que recorram a serviços 
de orientação educacional ou profissional, classificando-os no seu aspecto clinico e tipológico; prepara registros dos 
exames feitos para fins de diagnose e discussão; participar de reuniões para debates dos casos em tratamento; propor 
baixas e altas de pacientes em hospitais; atender aos familiares dos pacientes informando-os sobre o doente; fornecer 
dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus progressos e formas de tratamento adotado; prestar o devido 
atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; exercer censura sobre 
produtos médicos de acordo com sua especialidade; participar de programas voltados para saúde pública; solicitar 
exames especializados; executar outras tarefas pertinentes à profissão. 
 
53. Médico Radiologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder o registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
54. Médico Reumatologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando a terapêutica necessária, encaminhando a nível de maior complexidade de 
atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e / ou terapêuticas; participar de cursos de capacitação, 
projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; proceder o registro 
dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como 



consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade 
para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar 
as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de 
exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; observar as 
normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na 
sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. 
 
55. Médico Urologista 
Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos, 
examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e 
disponíveis, diagnosticando e recomendando as terapêuticas necessárias, encaminhando em nível de maior 
complexidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e/ou terapêuticas; participar de cursos de 
capacitação, projetos de treinamento e programas educativos; observar as normas do sistema único de saúde; 
proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; 
participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua 
especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando 
necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, 
requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; prestar socorros urgentes; 
observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando 
designado na sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas ao desempenho da profissão. 
 
56. Médico Veterinário 
Prestar assessoramento técnico aos criadores do município, sob o modo de tratar e criar animais; planejar e 
desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no combate ás 
doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no município, bem como a 
implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores sobre problemas de técnica pastoril; 
realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinária; atestar o estado de sanidade de 
produtos de origem animal; fazer a vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar 
necessidades nutricionais dos animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias á execução das atividades 
próprias do cargo e executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
57. Procurador 
Prestar atendimento jurídico às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos fiscais, 
trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis e outros, através de pesquisa de legislação, 
jurisprudência e instruções regulamentares; atuar, mediante autorização da autoridade competente, em qualquer foro 
ou instância em nome do Município, nos feitos em que este seja autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de 
resguardar seus interesses; estudar e redigir minutas de projetos de lei, decretos, 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 de dívida ativa, bem 
como promover desapropriação, de forma amigável ou judicial; estudar questões de interesse da Prefeitura que 
apresentam aspectos jurídicos; assistir a Prefeitura na negociação 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; participar de cursos, 
treinamentos, congressos e outros quando for de interesse do Município ou por este convocado; executar outras 
tarefas afins. 
 
58. Químico 
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes de análise e 
critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras; produzir substâncias, desenvolver 
metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, supervisionar 
procedimentos químicos, coordenar atividades químicas laboratoriais e industriais; dirigir, supervisionar, programar, 
coordenar, vistoriar, periciar, avaliar os serviços técnicos no âmbito das atividades respectivas; dar assistência, 
assessoramento e consultoria; elaborar pareceres, laudos, atestados; realizar pesquisas em geral, pesquisa e 
desenvolvimento de métodos e produtos; executar outras tarefas afins. 
 
59. Orientador Educacional 
Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação Educacional em nível de escola e 
comunidade; coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando-o ao processo educativo global; coordenar 
o processo de sondagem de interesse, aptidões e habilidades do educando; coordenar o processo de informação 
educacional e profissional com vista à orientação vocacional; sistematizar o processo de intercâmbio das informações 
necessárias ao conhecimento global do educando; sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, 
encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem assistência especial; coordenar o acompanhamento pré-
escolar; ministrar disciplinas de teoria e prática de orientação educacional, satisfeitas as exigências da legislação 
especifica do ensino; supervisionar estágios na área da orientação educacional; emitir pareceres sobre matéria 



concernente à orientação educacional; participar no processo de identificação das características básicas da 
comunidade; participar no processo de caracterização da clientela escolar; participar no processo de elaboração do 
currículo pleno da escola; participar na composição, caracterização e acompanhamento de turmas e grupos; participar 
do processo de avaliação e recuperação dos alunos estagiários; participar no processo de integração escola-família-
comunidade; realizar estudos e pesquisas na área da orientação educacional; executar outras atividades afins. 
 
60. Professor de Educação Artística – Séries Finais 
Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar; aplicar e corrigir provas; cumprir o programa 
estabelecido; preencher as fichas individuais, boletins e folhas de programação dos alunos; confeccionar materiais 
didáticos, tais como cartazes e murais; desenvolver atividades recreativas e culturais; auxiliar no controle e distribuição 
da merenda escolar; avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada aluno tomando ou propondo as iniciativas 
necessárias para que haja o máximo de aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis 
pelos serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos que necessitem de acompanhamento 
especial; participar de reuniões junto ao órgão municipal de educação; promover reuniões com os pais ou os 
responsáveis pelos alunos; organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxilio a crianças carentes, 
de acordo com orientações recebidas; zelar pela segurança e integridade física dos alunos durante o horário escolar ou 
em passeios organizados pela escola; prestar os primeiros socorros em caso de acidentes, providenciando de imediato, 
se necessária, a assistência médica adequada; incentivar nos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; participar 
das campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão municipal de saúde o surgimento de doenças 
contagiosas; realizar serviço de apoio nas bibliotecas escolares; manter contato com os pais dos alunos, a fim de 
interessá-los nos problemas de educação e da vida escolar; atender a convocação para reuniões com autoridades de 
ensino; participar de atividades extraclasse; incentivar o desenvolvimento das instituições escolares e propugnar pela 
criação de novas; dirigir instituições escolares de acordo com determinação superior sem prejuízo dos trabalhos de 
classe; manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando necessário ou solicitado; manter 
atualizado o diário de classe e outros papéis referentes à vida escolar; manter-se atualizado ao conhecimento da 
legislação do ensino, especificamente na área de atuação; manter-se atualizado em relação às técnicas de ensino; usar 
material didático atual e adequado ao ensino ministrado; sugerir medidas que visem à melhoria do sistema de ensino; 
programar ou colaborar na programação de solenidades cívicas e outras de interesse da escola; participar de reuniões 
de estudo; integrar-se na coletividade escolar a que serve; participar de bancas julgadoras de provas em geral; 
participar das atividades de formação pedagógica promovidos pela SMED; levantar e interpretar dados relativos à 
realidade de sua classe; estabelecer mecanismos de avaliação adequada à realidade dos alunos; revisar 
permanentemente sua prática; constatar necessidades e carências dos alunos e encaminhar para atendimento; 
participar do processo de planejamento administrativo pedagógico das atividades da escola; integrar os órgãos 
complementares da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; executar outras tarefas afins. 
 
61. Professor de Educação Especial – Deficiência Auditiva 
Planejar, executar e controlar a atividade pela qual é responsável, a partir do regimento interno; elaborar a proposta 
político-pedagógica e planos de estudos; planejar e executar a programação pela qual é responsável; manter 
organizados e atualizados os diários de classes e anotações referentes à freqüência dos alunos; executar as atividades 
que lhe competem; cooperar em todas as atividades que visem à melhoria do processo educativo; manter atualizado o 
caderno de registros, assim como relatar o mesmo ao setor co-responsável; dirigir e/ou auxiliar em todas as atividades 
que envolvam o aluno durante o seu horário de trabalho; manter o sigilo e ética profissional; auxiliar em outras áreas 
de trabalho, quando necessário; levar o aluno a conquistar a autonomia; zelar pelos equipamentos e materiais da 
escola; observar e estimular em todas as atividades; desenvolver atividades pedagógicas e lúdicas, integrando as 
crianças; cumprir os horários estabelecidos pela escola; proporcionar o bem-estar e a segurança da criança que está 
sob sua orientação; manter-se atualizado; participar da elaboração e cumprir o disposto no regimento interno e na 
proposta político-pedagógica; conhecer as etapas de desenvolvimento da criança; ser pesquisador, analista, 
questionador e avaliador de suas práticas pedagógicas; cumprir as medidas estabelecidas para a prevenção de 
acidentes; cumprir as tarefas específicas de cada turma, estabelecidas na proposta político-pedagógica; executar outras 
atividades correlacionadas com as tarefas acima descritas. 
 
62. Professor de Educação Especial – Deficiência Mental 
Planejar, executar e controlar a atividade pela qual é responsável a partir do regimento interno; elaborar a proposta 
político-pedagógica e planos de estudos; planejar e executar a programação pela qual é responsável; manter 
organizados e atualizados os diários de classes e anotações referentes à freqüência dos alunos; executar as atividades 
que lhe competem; cooperar em todas as atividades que visem à melhoria do processo educativo; manter atualizado o 
caderno de registros, assim como relatar o mesmo ao setor co-responsável; dirigir e/ou auxiliar em todas as atividades 
que envolvam o aluno durante o seu horário de trabalho; manter o sigilo e ética profissional; auxiliar em outras áreas 
de trabalho, quando necessário; levar o aluno a conquistar a autonomia; zelar pelos equipamentos e materiais da 
escola; observar e estimular em todas as atividades; desenvolver atividades pedagógicas e lúdicas, integrando as 
crianças; cumprir os horários estabelecidos pela escola; proporcionar o bem-estar e a segurança da criança que está 
sob sua orientação; manter-se atualizado; participar da elaboração e cumprir o disposto no regimento interno e na 
proposta político-pedagógica; conhecer as etapas de desenvolvimento da criança; ser pesquisador, analista, 
questionador e avaliador de suas práticas pedagógicas; cumprir as medidas estabelecidas para a prevenção de 



acidentes; cumprir as tarefas específicas de cada turma, estabelecidas na proposta político-pedagógica; executar outras 
atividades correlacionadas com as tarefas acima descritas. 
 
63. Professor de Educação Especial – Deficiência Visual 
Planejar, executar e controlar a atividade pela qual é responsável a partir do regimento interno; elaborar a proposta 
político-pedagógica e planos de estudos; planejar e executar a programação pela qual é responsável; manter 
organizados e atualizados os diários de classes e anotações referentes à freqüência dos alunos; executar as atividades 
que lhe competem; cooperar em todas as atividades que visem à melhoria do processo educativo; manter atualizado o 
caderno de registros, assim como relatar o mesmo ao setor co-responsável; dirigir e/ou auxiliar em todas as atividades 
que envolvam o aluno durante o seu horário de trabalho; manter o sigilo e ética profissional; auxiliar em outras áreas 
de trabalho, quando necessário; levar o aluno a conquistar a autonomia; zelar pelos equipamentos e materiais da 
escola; observar e estimular em todas as atividades; desenvolver atividades pedagógicas e lúdicas, integrando as 
crianças; cumprir os horários estabelecidos pela escola; proporcionar o bem-estar e a segurança da criança que está 
sob sua orientação; manter-se atualizado; participar da elaboração e cumprir o disposto no regimento interno e na 
proposta político-pedagógica; conhecer as etapas de desenvolvimento da criança; ser pesquisador, analista, 
questionador e avaliador de suas práticas pedagógicas; cumprir as medidas estabelecidas para a prevenção de 
acidentes; cumprir as tarefas específicas de cada turma estabelecidas na proposta político-pedagógica; executar outras 
atividades correlacionadas com as tarefas acima descritas. 
 
64. Professor de Educação Física – Séries Finais 
Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar; aplicar e corrigir provas; cumprir o programa 
estabelecido; preencher as fichas individuais, boletins e folhas de programação dos alunos; confeccionar materiais 
didáticos, tais como cartazes e murais; desenvolver atividades recreativas e culturais; auxiliar no controle e distribuição 
da merenda escolar; avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada aluno tomando ou propondo as iniciativas 
necessárias para que haja o máximo de aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis 
pelos serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos que necessitem de acompanhamento 
especial; participar de reuniões junto ao órgão municipal de educação; promover reuniões com os pais ou os 
responsáveis pelos alunos; organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxilio a crianças carentes, 
de acordo com orientações recebidas; zelar pela segurança e integridade física dos alunos durante o horário escolar ou 
em passeios organizados pela escola; prestar os primeiros socorros em caso de acidentes, providenciando de imediato, 
se necessária, a assistência médica adequada; incentivar nos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; participar 
das campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão municipal de saúde o surgimento de doenças 
contagiosas; realizar serviço de apoio nas bibliotecas escolares; manter contato com os pais dos alunos, a fim de 
interessá-los nos problemas de educação e da vida escolar; atender a convocação para reuniões com autoridades de 
ensino; participar de atividades extraclasse; incentivar o desenvolvimento das instituições escolares e propugnar pela 
criação de novas; dirigir instituições escolares de acordo com determinação superior sem prejuízo dos trabalhos de 
classe; manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando necessário ou solicitado; manter 
atualizado o diário de classe e outros papéis referentes à vida escolar; manter-se atualizado ao conhecimento da 
legislação do ensino, especificamente na área de atuação; manter-se atualizado em relação às técnicas de ensino; usar 
material didático atual e adequado ao ensino ministrado; sugerir medidas que visem à melhoria do sistema de ensino; 
programar ou colaborar na programação de solenidades cívicas e outras de interesse da escola; participar de reuniões 
de estudo; integrar-se na coletividade escolar a que serve; participar de bancas julgadoras de provas em geral; 
participar das atividades de formação pedagógica promovidos pela SMED; levantar e interpretar dados relativos à 
realidade de sua classe; estabelecer mecanismos de avaliação adequada à realidade dos alunos; revisar 
permanentemente sua prática; constatar necessidades e carências dos alunos e encaminhar para atendimento; 
participar do processo de planejamento administrativo pedagógico das atividades da escola; integrar os órgãos 
complementares da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; executar outras tarefas afins. 
 
65. Professor de Geografia – Séries Finais 
Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar; aplicar e corrigir provas; cumprir o programa 
estabelecido; preencher as fichas individuais, boletins e folhas de programação dos alunos; confeccionar materiais 
didáticos, tais como cartazes e murais; desenvolver atividades recreativas e culturais; auxiliar no controle e distribuição 
da merenda escolar; avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada aluno tomando ou propondo as iniciativas 
necessárias para que haja o máximo de aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis 
pelos serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos que necessitem de acompanhamento 
especial; participar de reuniões junto ao órgão municipal de educação; promover reuniões com os pais ou os 
responsáveis pelos alunos; organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxilio a crianças carentes, 
de acordo com orientações recebidas; zelar pela segurança e integridade física dos alunos durante o horário escolar ou 
em passeios organizados pela escola; prestar os primeiros socorros em caso de acidentes, providenciando de imediato, 
se necessária, a assistência médica adequada; incentivar nos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; participar 
das campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão municipal de saúde o surgimento de doenças 
contagiosas; realizar serviço de apoio nas bibliotecas escolares; manter contato com os pais dos alunos, a fim de 
interessá-los nos problemas de educação e da vida escolar; atender a convocação para reuniões com autoridades de 
ensino; participar de atividades extraclasse; incentivar o desenvolvimento das instituições escolares e propugnar pela 



criação de novas; dirigir instituições escolares de acordo com determinação superior sem prejuízo dos trabalhos de 
classe; manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando necessário ou solicitado; manter 
atualizado o diário de classe e outros papéis referentes à vida escolar; manter-se atualizado ao conhecimento da 
legislação do ensino, especificamente na área de atuação; manter-se atualizado em relação às técnicas de ensino; usar 
material didático atual e adequado ao ensino ministrado; sugerir medidas que visem à melhoria do sistema de ensino; 
programar ou colaborar na programação de solenidades cívicas e outras de interesse da escola; participar de reuniões 
de estudo; integrar-se na coletividade escolar a que serve; participar de bancas julgadoras de provas em geral; 
participar das atividades de formação pedagógica promovidos pela SMED; levantar e interpretar dados relativos à 
realidade de sua classe; estabelecer mecanismos de avaliação adequada à realidade dos alunos; revisar 
permanentemente sua prática; constatar necessidades e carências dos alunos e encaminhar para atendimento; 
participar do processo de planejamento administrativo pedagógico das atividades da escola; integrar os órgãos 
complementares da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; executar outras tarefas afins. 
 
66. Supervisor Educacional 
Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos planos de estudo e dos 
regimentos escolares; investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com outros 
profissionais da educação e integrantes da comunidade; supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula 
estabelecidos legalmente; velar o cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino; 
assegurar o processo de avaliação de aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos com menor rendimento, em 
colaboração com todos os segmentos da comunidade escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade de ensino; promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de 
investigação e a criatividade dos profissionais da educação; emitir parecer concernente à supervisão escolar; 
acompanhar estágios no campo da supervisão educacional; planejar e coordenar atividades de atualização no campo 
educacional; propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço; promover ações que 
objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a comunidade, criando processos de integração com a 
escola; assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas nos aspectos concernentes à ação 
pedagógica; executar outras atividades afins. 
 


