
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 
ANEXO I DO EDITAL N.º 091/2010 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
 
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
Descrição sumária: Reunir os conhecimentos e as técnicas necessárias para o planejamento, a 
organização e a gerência das instituições hospitalares. Supervisionar o dia-a-dia do hospital no 
desempenho das questões burocráticas e administrativas;Manter contato com médicos e 
enfermeiros.Controlar o quadro de servidores, além de cuidar da manutenção dos equipamentos e do 
estoque dos materiais. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Descrição sumária: Executar atividades de interpretação de leis, regulamentos, decretos e normas, 
referentes à administração pública. Proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e 
demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, 
efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário. Elaborar, sob orientação, planos 
iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços, boletins, formulários e relatórios 
em geral, nas áreas administrativas de pessoal, material, orçamento, organização e métodos e outras 
áreas. Organizar, controlar e atualizar fichários, arquivos de correspondência e documentos, visando à 
obtenção posterior de informações e elaboração de relatórios de atividades. Receber, ordenar, 
protocolar e distribuir correspondências, documentos e encomendas, controlando sua movimentação e 
encaminhando ao setor destinado. Redigir e digitar correspondências, atas e demais documentos, 
conferindo os trabalhos executados quanto à ortografia e clareza do texto, bem como redigir aqueles de 
caráter simples e rotineiro. Recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando as informações 
desejadas, orientando-as sobre procedimentos para cada caso, baseando-se em normas e registros 
existentes ou encaminhando-as ao local adequado. Operar sistemas operacionais administrativos e 
técnicos em microcomputador, tais como editores de textos, planilhas eletrônicas e outros aplicativos 
de uso corrente de setor. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Descrição sumária: Fazer visitas a cada família de sua área de abrangência. Identificar indivíduos em 
situação de risco ou com sinais de risco e encaminhá-los às equipes de saúde, conforme suas 
necessidades. Pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação 
no Cartão da Criança. Acompanhar a vacinação periódica das crianças e gestantes, por meio do cartão 
de vacinação. Orientar as famílias sobre o uso de terapia de reidratação oral, quando necessário. 
Orientar sobre prevenção de DST/AIDS e outras doenças. Orientar as famílias sobre a prevenção e 
cuidados em situação de endemias. Monitorar dermatoses e verminoses em crianças. Realizar ações 
educativas na prevenção de doenças e promoção da saúde. Supervisionar eventuais componentes da 
família em tratamento domiciliar e pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e 
outras doenças crônicas. Implementar práticas de comunicação intersubjetiva e em educação popular. 
Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais para a utilização dos serviços de saúde e outros 
disponíveis nas localidades ou no município. Programar e executar acompanhamentos domiciliares de 
acordo com as prioridades definidas no planejamento local de saúde. Trabalhar junto às escolas e 
outros grupos organizados a estimulação de hábitos saudáveis e outras demandas requeridas pelos 
mesmos. Desempenhar outras atividades correlatas.   



 
Edital de Concurso n.º 091/2010 – Anexo I 

2

 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Descrição sumária: Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e 
descobrimento de focos nos imóveis infectados, em armadilhas e pontos estratégicos nas áreas não 
infestadas; Realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle 
mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); Executar o tratamento focal e perifocal como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica; 
Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; Utilizar corretamente 
os equipamentos de proteção individual indicado para cada situação; Repassar ao supervisor da área 
os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; Manter atualizado o cadastro de 
imóveis e pontos estratégicos de sua zona; Registrar as informações referentes as atividades 
executadas nos formulários específicos; Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de saúde; 
Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos; Preencher as fichas de notificação, 
investigação e encaminhamento para coleta de material biológico de pacientes suspeitos de dengue e 
malária; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
ARQUITETO 
Descrição sumária: Desempenhar atividades de coordenação e elaboração de projetos e execução 
de trabalhos especializados referentes a regiões, zonas, obras, estruturas, exploração e conservação 
de recursos naturais, supervisão, planejamento e estudos referentes à construção, elaboração de 
normas e fiscalização de obras; efetuar análises, estudos e vistorias “in loco” relativas a projetos 
arquitetônicos de engenharia sob a ótica da legislação vigente. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição sumária: Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, 
comunidades, associações e organizações populares, estabelecendo ações integradas quanto ao 
atendimento da realidade social; desenvolver ações integradas com outros órgãos; o recolhimento e 
distribuição de doações a entidades carentes; atuar nos postos de saúde, colaborando no tratamento 
de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos 
que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Descrição sumária: Executar trabalho braçal nas áreas de manutenção, jardinagem, poda, 
borracharia, lubrificação e pavimentação, dentre outros. Transportar material de um local para outro, 
inclusive carregando e descarregando veículos. Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em 
geral, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições conservação e 
higiene. Escavar valas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras. Executar serviços de auxiliar 
ou ajudante de pedreiro, carpinteiro etc. assentar tijolos, rebocar, revestir, ou fazer divisões em madeira 
e demais serviços relativos à construção, reformas e ampliações de obras e prédios públicos. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
CARPINTEIRO 
Descrição sumária: Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar fôrmas 
metálicas. Confeccionar fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), construir andaimes e proteção de 
madeira e estruturas de madeira para telhado. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços tais como 
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desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, 
armazenamento de peças e equipamentos. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
COVEIRO 
Descrição sumária: Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar 
sepulturas. Realizar sepultamentos, fazer traslado de corpos e despojos. Proceder limpeza e auxiliar 
em todos os setores dos cemitérios municipais. Auxiliar nos serviços de construção e demolição de 
alvenaria, carpintaria e pintura. Executar serviços referentes à carga e descarga de veículos. Executar 
pequenos reparos que não exijam qualificação profissional. Efetuar a conservação de jardins, canteiros, 
vasos, floreiras e outros. Realizar o plantio, replantio, desbrota, poda e enxerto de diferentes plantas. 
Capinar, varrer e manter limpo os cemitérios. Auxiliar na colocação do caixão nos cemitérios e 
manipulação as cordas de sustentação. Pintar áreas gerais do cemitério, remarcar as identificações 
das sepulturas e reformar calçadas. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
DENTISTA 40 HORAS 
Descrição sumária: Realizar levantamento epidemiológico para traçar perfil de saúde bucal da 
população adstrita. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde 
(NOAS). Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita. 
Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando o seu acompanhamento. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Prescrever medicamentos e outras orientações 
na conformidade dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência. Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde 
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local. 
Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal. Programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas. Capacitar as equipes de saúde da 
família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. Supervisionar o trabalho 
desenvolvido pelo THD e o ACD. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
Descrição sumária: Realizam atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e 
calculando pontos topográficos e geodésicos. Elaboram documentos cartográficos, estabelecendo 
semiologia e articulação de cartas, efetuam levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e 
orbitais. Gerenciam projetos e obras de agrimensura e cartografia. Assessoram na implantação de 
sistemas de informações geográficas, implementam projetos geométricos. Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Descrição sumária: Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando 
plantas e especificações técnicas da obra, indicando o tipo e qualidade de materiais e equipamentos, 
indicando a mão-de-obra necessária e efetuando cálculos dos custos, para possibilitar a construção, 
reforma e/ou manutenção de obras edificadas. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Descrição sumária: Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando 
propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando 
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testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações e elaborar sua documentação técnica. Coordenar empreendimentos e estudar 
processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
FISIOTERAPEUTA 
Descrição sumária: Elabora o diagnóstico, o prognóstico, desenvolve projeto de intervenção com 
objetivos claramente definidos, descrevendo os procedimentos a serem administrados, induz a ação 
dos recursos terapêuticos, controla a resposta, reelabora o projeto quando indicado e decide pela alta 
fisioterapêutica, quando os objetivos forem atingidos ou for alcançada a máxima recuperação funcional 
com o paciente. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Descrição sumária: Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 
expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações 
de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do 
pensamento em palavras. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
MARCENEIRO 
Descrição sumária: Confeccionar e restaurar produtos de madeira e derivados, embalando, 
transportando e montando o produto no local da instalação. Confeccionar ou reparar móveis, como 
escrivaninhas, mesas, cadeiras, balcões, banquetas, quadros negros e outros, cortando, pregando, 
parafusando ou fazendo encaixes. Realizar medições nos locais em que serão colocadas portas, 
janelas e paredes divisórias. Revestir peças de madeira com fórmica e/ou lâminas, para 
embelezamento ou proteção das mesmas. Efetuar acabamento, lixando, encerando, pintando ou 
envernizando, utilizando os materiais adequados, para atender às exigências estéticas do trabalho. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS 
Descrição sumária: Executar serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas 
agrícolas e rodoviárias e equipamentos, reparando ou substituindo partes e peças, visando o seu 
perfeito funcionamento e prolongamento de sua vida útil. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO 40 HORAS – ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA 
Descrição sumária: Realizar consultas clínicas e procedimentos nas USF/UBS e demais Unidades de 
Saúde do Município e, quando necessário, no domicílio, aos usuários da sua área adstrita, examinando 
pacientes e executando as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso, solicitando e interpretando exames complementares, 
prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em 
documentos próprios. Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção 
na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 2001. Aliar a 
atuação clínica à prática da saúde coletiva. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Executar 
atividades médico-sanitárias exercendo atividades clínicas, desenvolvendo ações que visem a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. Fomentar a criação de grupos de 
patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.. Participar de equipe 
multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e 
mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade adulta e infantil, para o 
estabelecimento de prioridades nas atividades. Desenvolver as atividades médicas, acompanhando e 
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avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, 
visando prestar atendimento integral ao indivíduo. Participar na elaboração e/ou adequação de 
programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde 
prestadas. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências. Encaminhar aos 
serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
Unidade, por meio de um sistema de acompanhamento e de referência e contra-referência. Indicar 
internação hospitalar. Verificar e atestar óbito. Desempenhar outras atividades correlatas; 
 
MONITOR EDUCACIONAL 
Descrição sumária: Recepcionar as crianças e anotar as informações sobre o estado geral, fornecidas 
pela mãe. Cuidar da higiene e asseio da criança. Administrar a alimentação em horário estipulado. 
Participar no planejamento e execução de atividades de estimulação psicomotoras.  Participar no 
planejamento diário e individual das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas com as crianças. 
Preparar material didático adequado às atividades a serem desenvolvidas. Acompanhar o 
desenvolvimento das crianças, observando seu comportamento e reações, para encaminhá-lo à 
orientação e/ou tratamento adequado quando detectado a existência de problemas. Colaborar em 
programas educativos e de saúde bucal. Trabalhar dificuldades e potencialidades dos alunos. Utilizar 
diferentes áreas do conhecimento, bem como do desenvolvimento infantil e de didática específicas 
para criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas enriquecedoras para a aprendizagem e o 
desenvolvimento das crianças. Analisar, selecionar e utilizar diferentes materiais, livros, brinquedos, 
CDs, instrumentos musicais, entre outros, adequando-os e potencializando seu uso nas diversas 
atividades desenvolvidas. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
MOTORISTA I 
Descrição sumária: Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 
3.500 kg, e demais veículos de passageiros, transportando pessoas e materiais; promover a 
manutenção do veículo sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de 
combustível, água, bateria, pneus e outros. Desempenhar outras atividades correlatas 
 
NUTRICIONISTA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e 
nutrição. Colaborar na programação e realização do levantamento dos recursos disponíveis e 
respectiva qualificação, para a execução de programas de assistência e educação alimentar. 
Programar, desenvolver e avaliar a situação nutricional do paciente. Pesquisar informações técnicas e 
preparar, para divulgação, informes sobre higiene de alimentação, orientação para melhor aquisição de 
alimentos, qualitativa e quantitativamente e para controle sanitário dos gêneros adquiridos pela 
comunidade. Acompanhar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição de 
refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para zelar pela 
qualidade da refeição. Propor a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência 
alimentar, visando a proteção materno-infantil. Informar e orientar o público sobre o consumo da 
alimentação adequada e sua implicação na saúde humana, através de esclarecimentos individuais e/ 
ou coletivos, para melhorar a qualidade de vida da população. Atualizar o cardápio quanto ao consumo 
de produtos naturais, aproveitando integralmente os alimentos. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
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OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
Descrição sumária: Conduzir e operar motoniveladora, destinadas ao serviço de construção e 
conservação de estradas e ruas, fazer terraplanagens, aterros, compressões de solo, bem como 
quaisquer outros serviços que forem possíveis realizar com motoniveladora. Zelar pela conservação da 
máquina que lhe for entregue, mantendo-a em boas condições de funcionamento Providenciar no 
abastecimento de combustível, lubrificantes e água. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 
Descrição sumária: Operar o trator de acordo com as orientações técnicas, roçando, arando e 
gradeando o solo para o plantio de lavouras, bem como atividades urbanas correlatas. Zelar pela 
conservação da máquina que lhe for entregue, mantendo-a em boas condições de funcionamento. 
Providenciar no abastecimento de combustível, lubrificantes e água. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 
ORIENTADOR TÉCNICO ESPORTIVO 
Descrição sumária: Organizar, supervisionar e coordenar jogos e eventos esportivos. Planejar, 
organizar e supervisionar projetos na área esportiva. Elaborar programas de treinamento das diversas 
modalidades desportivas. Coordenar e assessorar as atividades dos centros esportivos do Município. 
Participar de comissões e grupos de estudos dentro de sua área de atuação, quando solicitado. 
Realizar vistorias nos locais de competições, preparar os locais de jogos e competições, verificando 
número de árbitros necessários. Avaliar o desenvolvimento e crescimento das atividades desportivas 
nos centros esportivos. Formar o hábito da atividade física, educar os movimentos, desenvolver a força, 
aumentar a flexibilidade e prevenir atrofias musculares. Auxiliar no tratamento de indivíduos portadores 
de deficiência física e de necessidades especiais. Organizar grupos esportivos e recreativos. 
Desenvolver outras atividades correlatas 
 
PEDREIRO 
Descrição sumária: Fazer fundações de obras, observando e acertando o prumo, esquadro e níveis. 
Assentar azulejos, lajotas e tacos, fazer reboco e calfinagem. Construir calçadas, meios-fios, canteiros 
de alvenaria, caixas de escoamento e drenagens. Construir bases de concreto ou de outro material de 
acordo com as especificações para possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes, máquinas e 
para outros fins. Preparar massas, utilizando cimento, cal e areia. Construir paredes e componentes de 
construção civil, utilizando tijolos, massas, ferramentas e instrumentos próprios. Afiar e travar ferragens 
de trabalho, utilizando instrumentos adequados. Fazer reformas de pisos, portas e azulejos danificados. 
Auxiliar eventualmente na carga e descarga de materiais. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
Descrição sumária: Analisar e elaborar contratos, convênios, petições, contestações, replicas, 
memoriais e demais documentos de natureza jurídica. Examinar e revisar processos, de acordo com a 
área de atuação. Examinar os anteprojetos de leis, projetos, regulamentos e instruções, emitindo 
pareceres e elaborando minutas, quando necessário. Pesquisar a jurisprudência e doutrina, para 
formação do arquivo jurídico, orientando quanto a organização do mesmo. Defender o Município em 
juízo, ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito. Emitir pareceres sobre assuntos de 
interesse do Município. Supervisionar equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo. Postular em juízo. Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente.  Realizar estudos 
específicos sobre temas e problemas jurídicos de interesse do Governo Municipal. Formalizar parecer 
técnico-jurídico. Analisar, fatos, relatórios e documentos. Realizar auditorias jurídicas. Definir natureza 
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jurídica da questão. Redigir ou formatar documentos jurídicos. Auxiliar nos trabalhos das comissões 
instituídas. Analisar a legislação e orientar a sua aplicação no âmbito da Instituição. Preparar relatórios, 
planilhas, informações para expedientes e processos sobre matéria própria do Órgão e proferir 
despachos interlocutórios e preparatórios de decisão superior. Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
SECRETÁRIO DE ESCOLA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas administrativas e de secretaria, de caráter rotineiro, que 
envolvam: receber e expedir correspondências, datilografar e/ou digitar documentos, operar sistemas 
administrativos e microcomputadores. Participar de reuniões administrativas e de Conselho de Classe 
da escola, inteirando-se das decisões e executando as tarefas de sua competência. Desempenhar 
outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Descrição sumária: Elaborar esboços e desenhos técnicos estruturais, elétricos, hidráulicos e 
arquitetônicos orientando-se por plantas, desenhos, croquis e especificações técnicas, utilizando 
instrumentos de desenho. Auxiliar na preparação de planos e programas de trabalho e na fiscalização 
de obras. Ir a campo para verificar as condições necessárias das edificações para sua aprovação. 
Operar sistemas/programas de apoio para execução de suas atribuições. Executar croqui 
demonstrativo para informar processos. Realizar pesquisa em mapotecas/arquivos e levantamentos 
topográficos a fim de buscar subsídios técnicos para a execução de projetos e croquis. Desenvolver e 
legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil. Planejar a execução, orçar e 
providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços. Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição sumária: Exercer atividades de saúde de nível médio-técnico, sob a supervisão de 
enfermeiro, que envolvam serviços de enfermagem e a participação junto com a equipe de saúde em 
seu nível de competência em atividades de proteção, promoção e recuperação de saúde. Executar 
ações assistenciais de enfermagem e quando necessário, observar e registrar sinais e sintomas 
apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamento e outros. Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
Descrição sumária: Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros, selecionando 
aparelhagens, instrumentos e materiais, calculando concentrações e dosagens para realização dos 
trabalhos. Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do 
laboratório. Controlar o estoque de materiais do laboratório. Analisar e interpretar informações obtidas 
de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob 
supervisão. Proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão.  Separar soros, plasmas, 
glóbulos, plaquetas e outros. Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, 
encaminhando-os para a elaboração de laudos, quando necessário. Elaborar e/ou auxiliar na 
elaboração de relatórios técnicos e estatísticos. Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório 
para adequada utilização. Coletar e/ou preparar material, matéria prima e amostras procedendo o 
registro, identificação, testes, análise e outros para subsidiar diagnósticos. Auxiliar na realização de 
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exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, 
testes químicos e reativos. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Descrição sumária: Analisar atividades sob o aspecto cinesiológico, anatomo-fisiológico, psico-social 
e cultural, objetivando o uso adequado do tempo, energia, atenção e interesses do indivíduo e do 
grupo, auxiliando a atingir a independência no ambiente social, doméstico, do trabalho e de lazer. 
Participar de equipe multidisciplinar no planejamento e elaboração de pesquisas, planos e programas 
de saúde. Participar de comissões e grupos de estudos dentro de sua área de atuação, quando 
solicitado. Coordenar e desenvolver programas que visem a prevenção da deficiência física e mental. 
Orientar e esclarecer gestantes, mães, pais, familiares e pessoas que desenvolvem atividades e 
convivem com a criança, sobre o processo de desenvolvimento e estimulação essencial. Realizar 
visitas domiciliares, acompanhando o desenvolvimento da criança, propondo mudanças, quando 
necessário, da estrutura física e distribuição de equipamentos adequando o ambiente às condições 
necessárias para que a criança receba a estimulação essencial para seu desenvolvimento. Realizar a 
avaliação de educandos na sua área de atuação, emitindo parecer diagnóstico. Assessorar os 
programas educacionais quanto à utilização de materiais ou equipamentos que contribuam para a 
recuperação dos educandos portadores de necessidades especiais. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 

 
ZELADOR 
Descrição sumária: Zelar pela limpeza e higiene do patrimônio público municipal. Higienizar e 
desinfetar as áreas e equipamentos sob sua responsabilidade. Zelar pelas condições de 
acondicionamento e destino do lixo, conforme normas da vigilância sanitária. Lavar, secar e passar 
peças de roupas. Mudar a posição dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais designados. 
Preparar e servir cafés, chá, sucos, lanches, merenda, refeições e outros. Guardar e manter o controle 
do gasto de materiais e produtos utilizados na desinfecção e higiene. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 


