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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO 01: COVEIRO
-  Controlar  segundo  normas  estabelecidas,  o  cumprimento  das  exigências  para  sepultamento, 
exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e exumar 
cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir 
e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho; 
preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; participar 
dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar outras tarefas afins.

CARGO 02: AGENTE ADMINISTRATIVO 
- Elaborar e montar   quadros demonstrativos referentes à unidade em que exerce suas funções; 
executar tarefas de controle e estatística, conferindo e consolidando produções; proceder à  abertura 
de  processos  e  fichas;  expedir  certidões;  controlar  serviços  postais;  lavrar   termos  em  livros 
próprios; confeccionar  contratos de aforamento; confeccionar inventário de bens móveis e imóveis 
da  Prefeitura;  estudar  e  informar  processos  de  maior  complexidade  auxiliando  na  emissão  de 
pareceres  administrativos;  redigir  portarias,  decretos  e  editais  e  demais  atos  administrativos  de 
qualquer natureza, segundo normas estabelecidas. Atender ao público, fornecendo-lhe orientações e 
encaminhando-o  aos  setores  desejados;  operar  equipamentos  de  informática,  fax,  data-show  e 
outros.

CARGO 03: AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
- Executar as tarefas relativas à atividade de orientação, fiscalização e controle de tráfego e trânsito 
municipais;  colaborar  com  os  órgãos  públicos  nas  atividades  pertinentes,  nos  limites  e  nas 
condições da legislação vigente; autuar e aplicar as medidas cabíveis, por infração de circulação, 
estacionamento e parada previstas no CTB, no exercício regular do poder de polícia administrativa 
de trânsito; orientar e prestar atendimento aos cidadãos referentes às normas de trânsito; atender 
reclamações de veículos estacionados em locais irregulares; realizar rondas ostensivas objetivando 
inibir o cometimento de infrações e com a execução de ações relacionadas à segurança dos usuários 
das  vias  urbanas;  interferir  sobre  o  uso  regular  da  via  com  medidas  de  segurança  tais  como 
controlar,  desviar,  limitar  ou  interromper  o  fluxo  de  veículos  sempre  em  função  de  acidente 
automobilístico, se fizer necessário, ou quando o interesse público assim o determinar; executar 
mediante  prévio  planejamento  da  unidade  competente,  operações  de  trânsito,  objetivando  a 
fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; lavrar autos de infração mediante declaração 
com preciso relatório do fato e suas circunstâncias; aplicar as medidas administrativas previstas em 



lei  em  decorrência  da  infração  em  tese;  orientar  o  trânsito  próximo  a  locais  de  grande 
movimentação de pedestres; fiscalizar, autuar e aplicar   as  penalidades  e  medidas  administrativas 
cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões, condições de segurança, lotação e 
documentação  do  veículo  e  do  condutor;  participar  de  projetos  e  programas  de  educação  e 
segurança de trânsito; interditar  ou desimpedir  ruas e áreas, sob orientação e por determinações 
superiores; auxiliar na organização do trânsito em caso de eventos, obras e acidentes; realizar as 
demais  tarefas  relativas  a  execução  da  política  de  transporte  e  trânsito,  conforme  o  Código 
Brasileiro de Trânsito e normas regulamentares pertinentes determinadas pelo Município; levar ao 
conhecimento da autoridade superior procedimentos ou  ordem que julgar irregulares na execução 
das atribuições do cargo; comunicar sobre defeitos ou falta de sinalização ou ainda imperfeições na 
via, que coloquem em risco os seus usuários; zelar pela livre circulação de veículos e pedestres nas 
vias  urbanas  do município;  dirigir  e  operar  viaturas  e veículos  quando for  designado para esta 
atividade; executar atividades de fiscalização, orientação e atendimento de reclamações referentes 
às atividades de transporte coletivo, vans escolares e táxis; executar, quando necessário, atividades 
de   implantação,  manutenção  e  modificação  de  sinalizações  horizontal,  vertical  e  semafórica; 
participar de reuniões, treinamentos e cursos para o aperfeiçoamento do trabalho; executar, quando 
necessárias, atividades administrativas como emissão  de relatórios e outras atividades correlatas.

CARGO 04: DESENHISTA PROJETISTA
- Desenvolver desenho técnico de projetos no software Autocad; desenvolver e detalhar desenhos 
de projetos arquitetônicos, urbanísticos, de engenharia civil e outros, segundo orientação técnica; 
acompanhar  a  execução  dos  serviços  de  obras  públicas;  executar  desenhos  de  projetos  ou 
anteprojetos de obras públicas, baseando-se em esboços e especificações fornecidas por engenheiros 
e arquitetos; desenhar detalhes de concreto armado, com base em memória de cálculo; executar 
desenhos topográficos, utilizando-se de croquis e outros elementos extraídos de levantamentos de 
campo;  desenvolver  desenhos típicos,  consultando livros e especificações,  observando originais, 
medindo e adaptando detalhes e particularidades; elaborar planilhas para cálculos; responsabilizar-
se pelos materiais de desenho que utiliza; orientar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos 
Desenhistas Copistas; executar outras tarefas afins.

CARGO 05: FISCAL DE OBRAS
- Executar trabalho de inspeção, de responsabilidade e complexidade acentuada,  sob orientação, 
fiscalização e controle; fiscalizar  obras, bem como,  fiscalizar   atividades urbanas e outras, visando 
organizar  o exercício  dos direitos  individuais  e  coletivos  para o bem-estar geral,  obedecendo à 
legislação em vigor; realizar atividades correlatas de escritório, inclusive de informática e obedecer 
às normas administrativas;  vistoriar a execução de obras particulares, verificando o licenciamento e 
a conformidade da execução com o projeto aprovado; vistoriar obras para efeito de concessão de 
“habite-se”;  acompanhar  arquitetos  e  engenheiros,  inspecionando  in  loco as  obras  particulares; 
orientar  o  público  quanto  às  normas  municipais  de  edificações;  lavrar  notificações,  autos  de 
infração e embargo, de acordo com as normas estabelecidas; orientar os servidores que auxiliem na 
execução de atribuições típicas da classe; executar outras tarefas afins.

CARGO 06: FISCAL DE POSTURAS 
- Executar trabalho de inspeção, de responsabilidade e complexidade acentuada,  sob orientação, 
fiscalização e controle; fiscalizar posturas municipais, bem como, fiscalizar atividades urbanas e 
outras, visando organizar o exercício dos direitos individuais e coletivos para o bem-estar geral, 
obedecendo  à  legislação  em  vigor;  realizar  atividades  correlatas  de  escritório,  inclusive  que 
envolvam noções de informática e obedecer às normas administrativas.



CARGO 07: GUARDA MUNICIPAL GM-1
- Executar o policiamento ostensivo-preventivo, uniformizado e armado; colaborar com os órgãos 
públicos  nas  atividades  pertinentes,  nos limites  e  nas condições  da legislação  vigente;  executar 
outras definidas em regulamento; executar a proteção de bens, serviços e instalações municipais; 
efetuar ronda diurna e noturna nos próprios municipais e de uso comum do público, como escolas, 
unidades de saúde,  vias públicas,  praças e locais  abertos à utilização pública em geral;  realizar 
policiamento preventivo e comunitário, atuando como órgão complementar de segurança pública; 
dirigir  e  operar  viaturas  e  veículos  oficiais  quando for  designado para  esta  atividade;  atuar  na 
fiscalização de trânsito colaborando com o controle de tráfego quando convocado; interditar  ou 
desimpedir  área  sob  orientação  e  por  determinações  superiores;  observar  a  entrada  e  saída  de 
pessoas  atentando  para  atitudes  suspeitas,  providenciando  medidas  necessária  à  prevenção  de 
violência e atos de vandalismo; zelar pela segurança de autoridades e convidados por ocasião de 
visitas,  solenidades  e  inspeções;  participar  de  reuniões,  treinamentos  e  cursos  para  o 
aperfeiçoamento  do  trabalho;  fiscalizar  o  cumprimento  das  posturas  municipais,  aplicando  as 
penalidades administrativas cabíveis; prestar assistência à população em caso de calamidade pública 
e quando necessário; prestar segurança na realização de eventos públicos; executar outras atividades 
correlatas. 

CARGO 08: SECRETÁRIO ESCOLAR 
-  Responsabilizar-se  pela  execução  e  executar  toda  a  escrituração  da  Secretaria  da  Escola, 
utilizando-se inclusive de conhecimentos de informática.

CARGO 09: TÉCNICO AGRÍCOLA
- Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no 
estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar a execução dos 
serviços de manutenção de equipamentos e instalações; dar assistência técnica na compra, venda e 
utilização  de  produtos  e  equipamentos  especializados;  responsabilizar-se  pela  elaboração  e 
execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. 

CARGO 10: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
-  Realizar  estudos  no  local  das  obras  procedendo  as  medições,  analisando  amostra  de  solo, 
efetuando cálculo, para auxiliar na preparação de plantas e especificações relativas à construção, 
reparação e conservação de edifícios e outras obras de engenharia civil; elaborar esboços e desenhos 
técnicos estruturais seguindo plantas, esquemas, especificações técnicas e utilizando instrumentos 
de desenhos apropriados; preparar estimativa detalhada sobre quantidade e custos de materiais e 
mão-de-obra,  efetuando cálculos  referentes  a  material,  pessoal  e serviços,  a  fim de fornecer  os 
dados  necessários  à  elaboração  da  proposta  de  execução  das  obras;  auxiliar  na  preparação  de 
programas de trabalho e na fiscalização das obras,  acompanhando e controlando os respectivos 
cronogramas; garantir o cumprimento das condições estabelecidas, localizando falhas de execução, 
para adoção das correções necessárias; identificar e resolver problemas que surjam, aplicando seus 
conhecimentos teóricos e práticos sobre a construção da obra e as instalações hidráulicas, sanitárias 
e elétricas, objetivando o êxito do trabalho.

CARGO 11 – ADVOGADO
-  Prestar  assistência  em  assuntos  de  natureza  jurídica,  bem  como,  representar  judicial  e 



extrajudicialmente a Prefeitura nas áreas administrativa, civil, previdenciária, societária, tributária e 
trabalhista, atuando no contencioso administrativo e judicial; atender e prestar assessoramento ao 
Prefeito, no âmbito administrativo, legislativo e jurídico; emitir pareceres e interpretações legais aos 
Projetos  de  Lei  e  Resoluções  oriundos  do  Executivo;  acompanhar  alterações  e  atualizações  na 
legislação local, estadual e federal; atender consultas dos diversos setores da Prefeitura no âmbito 
administrativo,  jurídico  e  legislativo,  bem  como,  emitir  pareceres  técnicos  e  interpretações  da 
legislação municipal, estadual e federal; acompanhar a revisão e alterações da legislação municipal 
quando assim for solicitado e/ou determinado a realizar; observar nos pareceres as normas federais 
e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas e 
prestar orientação para adaptação desta; estudar e revisar minutas de contratos, termos, projetos e 
demais atos que se fizerem necessários; atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, 
nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; 
prestar  assessoria  jurídica  às unidades  administrativas emitindo pareceres  sobre assuntos fiscais, 
trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis, contratos, processos licitatórios, 
de habite-se, parcelamento do solo e outros, através de pesquisas da legislação,  jurisprudências, 
doutrinas  e  instruções  regulamentares;  estudar  e  redigir  minutas  de  projetos  de  leis,  decretos, 
portarias, atos normativos, bem com,o documentos contratuais de toda espécie, em conformidade 
com  as  normas  legais;  interpretar  normas  legais  e  administrativas  diversas,  para  responder  a 
consultas  dos  diversos  setores  da Prefeitura;   promover  desapropriações  de forma amigável  ou 
judicial; estudar questões de interesse da  Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos; 
assistir à Prefeitura  na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas 
ou privadas;  analisar processos referentes  a aquisição,  transferência,  alienação,  cessão,  permuta, 
permissão e concessão de bens ou serviços, conforme o caso, em que for interessado o Município, 
examinando  a  documentação  concernente  à  transação;  prestar  assessoramento  jurídico  aos 
Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e orientando quanto aos procedimentos 
cabíveis;  elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,  entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal  técnico  e  auxiliar,  realizando-as  em serviço  ou ministrando aulas  e  palestras,  a  fim de 
contribuir  para  o  desenvolvimento  qualitativo  dos  recursos  humanos  em  sua  área  de  atuação; 
participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com unidades  da  Prefeitura  e  outras  entidades 
públicas  e  particulares,  realizando  estudos,  emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre 
situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; 
efetuar  a  prestação  de esclarecimentos  junto ao Tribunal  de Contas  referente  aos  Processos  de 
Tomadas de Contas, bem como, apresentar os recursos cabíveis, se necessário.

CARGO 12: ANALISTA DE TRÂNSITO
-  Planejar,  implementar  e  gerenciar  sistemas  de  transporte  urbano  e  rodoviário,  terminais  de 
passageiros ou de cargas, aeroportos, estacionamentos e garagens; estudar a relação entre o uso do 
solo e a infra-estrutura dos transportes; analisar a localização, a capacidade e o desempenho dos 
terminais de carga, aeroportos, portos, rodoviárias e estacionamentos; projetar redes integradas de 
transportes, rodovias, ferrovias e linhas aéreas; avaliar a viabilidade de investimentos e projetos em 
transportes;  desenvolver  projetos  para  garantir  a  segurança  de veículos  e  pedestres  no trânsito; 
estudar  fenômenos  causadores  de  congestionamentos  e  formas  de  evitar  os  engarrafamentos; 
controlar a manutenção

dos sistemas de sinalização; supervisionar centros de controle de tráfego e transportes; desenvolver 
estratégias para minimizar os impactos causados pelo trânsito ao meio ambiente e à qualidade de 
vida das populações; desempenhar outras atribuições afins.



CARGO 13: ARQUITETO
- Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas,  definir  materiais, 
acabamentos, técnicas e metodologias; analisar dados e informações; fiscalizar e executar obras e 
serviços; desenvolver estudos de viabilidade financeira econômica e ambiental; elaborar estudos e 
projetos de edificações, urbanização e paisagismo; orientar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de 
construção e reforma das edificações da administração pública; elaborar todo o planejamento da 
construção definindo materiais, mão-de-obra, custos, cronograma de execução e outros elementos; 
coordenar e coletar dados referentes aos aspectos físicos, econômicos e outros fatores e realizar 
estudos  de  urbanização  que  determinam  a  natureza,  amplitude  de  ritmo  de  crescimento  e 
desenvolvimento  urbano do campus  e  suas  extensões;  assessorar  a  administração  pública  sobre 
projetos  e  reformas  e  demais  necessidades  construtivas;  acompanhar  e  gerenciar  o  processo de 
aprovação dos projetos arquitetônicos junto aos órgãos vigentes fiscalizadores; elaborar lay-outs de 
placas de obras, inaugurações e comunicação interna do campus; manter atualizado o cadastro das 
obras  executadas  e  concluídas;  participar  de  programa  de  treinamento,  quando  convocado; 
participar,  conforme  a  política  interna  da  administração  pública,  de  projetos,  cursos,  eventos, 
convênios  e  programas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão;  trabalhar  segundo  normas  técnicas  de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 14: ASSISTENTE SOCIAL
- Participar de programas de âmbito assistencial a grupos e indivíduos, identificando, analisando e 
propondo  soluções  a  problemas  de  ordem  social,  material  e  educativo,  aconselhando-os  e 
orientando-os em busca de ajustamento social; planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar 
e avaliar políticas sociais; realizar seleção sócio econômica para concessão de benefícios e serviços 
sociais; elaborar levantamentos sócio-econômicos dos vários grupos sociais para fins de estudo e 
planejamento de programas de atuação; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais 
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar 
pesquisas  que  possam  contribuir  para  análise  da  realidade  social  e  para  subsidiar  ações 
profissionais; realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais;  elaborar  relatórios  técnicos  com fins  de publicação,  disseminação  e  avaliação  da  área; 
realizar visitas domiciliares, hospitalares e outras, para elaboração de diagnósticos ou orientação 
sobre assuntos de sua competência; realizar encaminhamentos para outros profissionais interna e 
externamente  à  administração  pública,  opinando  sobre o aspecto  observado,  propondo medidas 
corretivas e participando do processo de acompanhamento; apoiar os docentes em suas atividades 
de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

CARGO 15: CONTADOR
-Organizar  os serviços de contabilidade da Prefeitura,  traçando o plano de contas,  o sistema de 
livros  e  documentos  e  o  método  de  escrituração,  para  possibilitar  o  controle  contábil  e 
orçamentário;  planejar,  organizar,  orientar,  acompanhar,  controlar,  supervisionar a execução das 
atividades  contábeis,  de  acordo  com  as  exigências  legais  e  administrativas;  analisar,  conferir, 
elaborar  e  assinar  balanços  e  demonstrativos  de  contas  e  empenhos,  observando  sua  correta 
classificação  e  lançamento,  verificando  a  documentação  pertinente,  para  atender  as  exigências 
legais e formais de controle; acompanhar, revisar e corrigir todos os atos relativos aos estágios da 
receita:  previsão,  lançamento,  arrecadação  e  recolhimento;  classificar  e  registrar  as  despesas 



conforme plano de contas orçamentário; registrar, controlar e corrigir os atos de atendimento das 
condições para a realização das despesas em todos os estágios de: fixação, programação, licitação, 
empenho, liquidação, suprimento e  pagamento; acompanhar e controlar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, 
elaborando  relatórios  e  demonstrativos,  inclusive  a  alteração  orçamentária;  controlar  a 
movimentação  de  recursos,  fiscalizando  o  ingresso  de  receitas,  cumprimento  de  obrigações  de 
pagamentos  a  terceiros,  saldos  em  caixa  e  contas  bancárias,  para  apoiar  a  administração  dos 
recursos  financeiros  da  Prefeitura;  participar  na  elaboração  de  propostas  orçamentárias;  efetuar 
balanços e balancetes;  registrar  todos os bens e valores existentes  na Prefeitura;  providenciar  a 
guarda de toda a documentação para posterior análise dos órgãos competentes; relacionar restos a 
pagar;  repassar recursos financeiros; relacionar e classificar a despesa e os empenhos de pessoal e 
dos recursos recebidos  a qualquer  título;  analisar  os balanços gerais  e balancetes  das despesas, 
objetivando  o  fornecimento  de  índices  contábeis,  para  orientação;  coordenar  e  controlar  as 
prestações de contas de responsáveis  por valores de dinheiro;  controlar  as receitas,  bem como, 
conferir,  diariamente,  extratos  contábeis;  zelar  pelo  compromisso  financeiro  no  âmbito  da 
Prefeitura;  analisar  aspectos  financeiros,  contábeis  e  orçamentários  da  execução  de  contratos, 
convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação 
de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de 
assegurar  o  cumprimento  da  legislação  aplicável;  analisar  aspectos  financeiros,  contábeis  e 
orçamentários  da  execução  de  fundos  municipais,  analisar  os  atos  de  natureza  orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e 
medidas de aperfeiçoamento de controle interno; controlar e registrar a dívida ativa e auxiliar na sua 
recuperação.  Verificar  a  possibilidade  de renúncia  de receita  e  elaborar  estimativas  de impacto 
orçamentário-financeiro;  registrar,  controlar  e  acompanhar  a  receita  arrecadada,  as  metas  de 
arrecadação, o cronograma de execução mensal de desembolso, a programação financeira, o fluxo 
de caixa  e  a  limitação  de empenho;  registrar,  controlar  e  zelar  para o  atendimento  dos  limites 
constitucionais  e  legais  de  gasto  com pessoal,  serviços  de  terceiros,  saúde,  fundos,  assistência 
social,  educação, dívida pública e alienação de bens; preparar, organizar e realizar as audiências 
públicas,  a  prestação  de  contas,  publicidade  das  contas  públicas,  com a  máxima  antecedência 
possível em relação aos seus prazos; preparar e executar a publicação, antecipadamente aos prazos, 
dos instrumentos e documentos exigidos pela legislação; organizar e executar, antecipadamente aos 
prazos,  todos  os  procedimentos  exigidos  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  e  outros  Órgãos 
Estaduais e Federais; desempenhar outras tarefas correlatas. 

CARGO 16: ENGENHEIRO AGRIMENSOR
- Executar  e orientar  projetos referentes à agrimensura,  consultando levantamentos topográficos 
balimétricos, geodésicos e aerofotográficos, para possibilitar a locação de loteamentos, sistemas de 
irrigação e drenagem, traçado da cidade, estradas e outros projetos; estudar as características do 
projeto  a  ser  executado,  examinando  espaços  e  especificações,  para  planejar  o  esquema  dos 
levantamentos a serem realizados; orientar os levantamentos topográficos ou de outro gênero da 
área  demarcada,  utilizando-se  de  estação  total  ou  GPS  geodésico;  acompanhar  a  instalação  e 
utilização de teodolitos, níveis, compassos  e outros instrumentos de agrimensura, para assegurar a 
observância dos padrões técnicos; analisar os dados obtidos, efetuando cálculos trigonométricos, 
algébricos e outros, para determinar as áreas de execução de cortes, aterros, transportes, apurar os 
volumes de terra, rocha, concreto, os traçados de nível e outras informações; participar de equipes 
multidisciplinares,  trocando  informações  e  experiências  profissionais,  para  obter  dados  mais 
seguros sobre as características de sistemas de saneamento, viabilidade de uma adutora relacionados 
a projetos de agrimensura;  elaborar planos de execução de projetos de agrimensura,  preparando 
esboços,  desenhos e  especificações  técnicas  e  indicando materiais,  com base em levantamentos 
topográficos, topos-hidrográficos e de outro gênero, para orientar esses projetos; calcular os custos 
do  trabalho,  estimando  necessidades  de  material,  mão-de-obra  e  outros,  para  determinar  a 



viabilidade  econômica  do  mesmo;  controlar  o  desenvolvimento  do  projeto,  supervisionando  e 
orientando os aspectos técnicos, para assegurar a observância das especificações e dos padrões de 
qualidade  e segurança;  avaliar  os trabalhos  de arruamento,  estradas,  obras hidráulicas  e  outras, 
examinando  in  loco,  consultando  topógrafos  e  profissionais  assemelhados,  emitindo  pareceres 
técnicos, para assegurar a observância às normas de segurança e qualidade; executar outras tarefas 
afins.

CARGO 17: ENGENHEIRO CIVIL
- Elaborar planos, programas, projetos, estudos e avaliação das intervenções de desenvolvimento 
urbano  e  investimentos  públicos;  coordenar  e  integrar  equipes  multidisciplinares  ou 
interinstitucionais,  com  a  finalidade  de  elaborar  projetos,  planos  e  programas  integrados  nas 
diversas áreas de planejamento, desenvolvimento urbano e investimentos públicos; supervisionar a 
implantação de projetos de investimento,  acompanhando o desenvolvimento das obras;  elaborar 
propostas nas áreas de uso de solo, sistema viário e circulação, transporte, habitação e preservação 
do patrimônio histórico,  cultural  e ambiental,  objetivando consolidar as políticas e diretrizes  de 
desenvolvimento  urbano;  realizar  estudos  de  alternativas  técnicas,  prazos,  início  e  melhores 
períodos,  para a execução de obras;  coordenar e elaborar  projetos,  anteprojetos  e detalhamento 
técnico/financeiro de obras; participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e 
emissão de pareceres técnicos; elaborar projetos geométricos de vias públicas, saneamento e meio 
ambiente;  drenagem urbana; fases de uma construção; organização de canteiro de obras; noções 
básicas  de instalações  elétricas  e  hidráulicas;  mecânica  dos  solos  e  fundações:  fundamentos  de 
geologia aplicada; caracterização e classificação dos solos; compactação; prospecção geotécnica do 
subsolo;  tipos  de  fundação;  teoria  das  estruturas  e  sistemas  estruturais;  desempenhar  outras 
atividades correlatas.

CARGO 18: FISCAL DE RENDAS
-  Examinar  pedidos  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  Imposto  sobre  Serviços  de 
Qualquer  Natureza  a  das  Taxas  de  Licença;  manter  atualizado  e  completo  o  cadastro  dos 
contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e de Taxas de Licença; examinar 
pedidos de impressão e utilização de documentos fiscais de uso obrigatório; efetuar levantamento 
de campo e vistoria fiscais; analisar documentos fiscais apresentados pelos contribuintes com vista 
à homologação dos lançamentos; manter atualizados os dossiês dos contribuintes; elaborar análises 
comparativas  dos  contribuintes,  buscando  identificar  possíveis  evasões  de  receita;  estudar 
indicadores  de  comportamentos  dos  contribuintes  para  orientar  a  ação  fiscal  externa;  realizar 
levantamentos  fiscais  junto  a  contribuintes,  elaborar  os  relatórios  pertinentes  e  lavrar  os  atos 
cabíveis: notificação, intimação e autos de infração e apreensão; orientar contribuintes quanto às 
suas obrigações; informar processos fiscais; orientar os servidores que auxiliem na execução de 
atribuições típicas da classe; executar outras tarefas afins.   

CARGO 19: NUTRICIONISTA
- Planejar, orientar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à área de alimentação e 
nutrição, sob sua responsabilidade; planejar e elaborar os cardápios, de acordo com as necessidades 
de sua clientela; orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das 
refeições,  recebimento  dos  gêneros  alimentícios,  sua  armazenagem  e  distribuição;  orientar  e 
supervisionar os serviços nas áreas de cocção dos gêneros alimentícios, de acordo com o cardápio 
do dia;  planejar  e racionar  a  quantidade  de gêneros  alimentícios  necessários,  de acordo com o 
cardápio preestabelecido; estimar custo mensal das refeições, por meio de fichas de controle diário 
(saída  de  alimentos  da  despensa),  cotação  de  preços  e  número  de  refeições  servidas;  elaborar, 



periodicamente,  tabelas e quadros demonstrativos do consumo de gêneros alimentícios;  elaborar 
escalas  mensais  de  trabalho,  prevendo  a  disponibilidade  de  recursos  humanos  no  mês,  para 
atendimento da demanda de consumo prevista; programar e desenvolver o treinamento do serviço 
do pessoal da área de nutrição, objetivando racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
orientar a compra de gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados, assim como a aquisição de 
equipamentos, maquinários e materiais específicos; controlar a qualidade e a quantidade de gêneros 
alimentícios recebidos; zelar  pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas do local e 
instalações  relacionadas  com o serviço de alimentação,  orientando e  supervisionando o pessoal 
auxiliar,  providenciando  recursos  adequados,  para  assegurar  a  confecção  de  alimentação  sadia; 
planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; participar 
de  equipes  multiprofissionais  em  estudos  de  sua  competência;  apoiar  os  docentes  em  suas 
atividades de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de apoio 
laboratorial;  zelar  pela  segurança  individual  e  coletiva,  utilizando  equipamentos  de  proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando normas e 
procedimentos  de  biossegurança;  zelar  pela  guarda,  conservação,  manutenção  e  limpeza  dos 
equipamentos,  instrumentos  e  materiais  utilizados,  bem como,  do  local  de  trabalho;  manter-se 
atualizado  em  relação  às  tendências  e  inovações  tecnológicas  de  sua  área  de  atuação  e  das 
necessidades do setor.

CARGO 20: PROFESSOR P1
a) Módulo A - regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina;

b) Módulo B – elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar,  recuperação  dos  alunos,  reuniões,  auto-aperfeiçoamento,  pesquisa  educacional  e 
cooperação, no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, 
como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da escola

CARGOS 21 a 27: PROFESSOR P5 
(CIÊNCIAS - EDUCAÇÃO FÍSICA - GEOGRAFIA – HISTÓRIA – INGLÊS – LÍNGUA 
PORTUGUESA – MATEMÁTICA)
-  Executar trabalhos docentes que consistem em programar, preparar e ministrar aulas de uma ou 
mais disciplinas do currículo de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental sob orientação pedagógica 
imediata; participar de reuniões de planejamento e da definição de programas e métodos, com o fim 
de contribuir na fixação de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; elaborar plano 
de  aula,  selecionar  e  confeccionar  material  didático  visando  facilitar  o  ensino-aprendizagem; 
estimular, orientar e controlar o processo educativo e a aprendizagem escolar; programar, preparar e 
ministrar aulas teóricas e praticas, observando os programas e horários preestabelecidos; cumprir 
integralmente os planos, programas e atividades relacionados com a matéria ministrada, de acordo 
com orientação pedagógica recebida; avaliar o aproveitamento dos alunos por meio de observação 
direta, trabalhos práticos, exercícios e provas; registrar a freqüência dos alunos às aulas e escriturar 
diários  de  classe  e  boletins;  manter  a  disciplina  dos  alunos  em  sala  de  aula;  colaborar  na 
organização das atividades de caráter cívico, social e cultural promovidas pela unidade de ensino; 
colaborar com os órgãos competentes na implantação das atividades de orientação educacional  e 
assistência aos educandos; orientar e encaminhar os alunos à Biblioteca Pública Municipal para 
atividade  de  leitura  e  pesquisa;  colaborar  nas  campanhas  de  assistência  médica  e  sanitária  aos 
alunos; participar de reuniões com os pais dos alunos para avaliação da aprendizagem e debate de 
assuntos  relacionados  com o  aperfeiçoamento  das  técnicas  pedagógicas;  organizar  e  promover 
atividades  educativas  em  jardins  de  infância  ou  creches  públicas  municipais;  organizar  e 
desenvolver jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e artísticas em unidades públicas 
de ensino.



CARGO 28: PSICÓLOGO
- Realizar  avaliação e diagnóstico psicológicos  de entrevistas,  observação,  testes e dinâmica de 
grupo,  com  vistas  à  prevenção  e  tratamento  de  problemas  psíquicos;  realizar  atendimento 
psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituições de 
prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais; 
realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 
realizar  atendimento  a  crianças  com  problemas  emocionais,  psicomotores  e  psicopedagógico; 
acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar 
suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo 
este  processo;  preparar  o  paciente  para  entrada,  permanência  e  alta  hospitalar,  inclusive  em 
hospitais  psiquiátricos;  trabalhar  em situações  de agravamento  físico e  emocional,  inclusive  no 
período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: 
internações,  intervenções  cirúrgicas,  exames  e  altas  hospitalares;  participar  da  elaboração  de 
programas  de  pesquisa  sobre  a  saúde  mental  da  população,  bem como sobre  a  adequação  das 
estratégias  diagnosticas  e  terapêuticas  a  realidade  psicossocial  da  clientela;  criar,  coordenar  e 
acompanhar, individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento 
em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias 
equipes; participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde 
mental,  a nível de atenção primária,  em instituições  formais  e informais  como:  creches,  asilos, 
sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e etc; colaborar, 
em  equipe  multiprofissional,  no  planejamento  das  políticas  de  saúde,  em  nível  de  macro  e 
microssistemas;  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  Psicologia  em  instituições  e 
estabelecimentos  de  ensino  e/ou  de  estágio,  que  incluam  o  tratamento  psicológico  em  suas 
atividades;  realizar  pesquisas  visando  a  construção  e  a  ampliação  do  conhecimento  teórico  e 
aplicado, no campo da saúde mental; atuar junto à equipe multiprofissionais no sentido de levá-las a 
identificar  e  compreender  os fatores  emocionais  que intervêm na saúde geral  do indivíduo,  em 
unidades  básicas,  ambulatórios  de  especialidades,  hospitais  gerais,  prontos-socorros  e  demais 
instituições;  atuar  como  facilitador  no  processo  de  integração  e  adaptação  do  indivíduo  à 
instituição; orientar e acompanhar a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, 
diretamente ou indiretamente dos atendimentos; participar dos planejamentos e realizar atividades 
culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa 
de instituições; participar de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na 
comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento 
de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; realizar triagem e encaminhamentos 
para recursos da comunidade, sempre que necessário; participar da elaboração, execução e análise 
da  instituição,  realizando  programas,  projetos  e  planos  de  atendimentos,  em  equipes 
multiprofissionais,  com  o  objetivo  de  detectar  necessidades,  perceber  limitações,  desenvolver 
potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas 
atividades meio.

CARGO 29 e 30: TÉCNICO EM EDUCAÇÃO
(HABILITAÇÃO ORIENTAÇÃO e HABILITAÇÃO SUPERVISÃO)
-  Executar  tarefas  de  assessoramento,  planejamento,  programação,  supervisão,  coordenação, 
acompanhamento,  controle,  avaliação,  orientação,  inspeção  e  outros  respeitados  os  dispositivos 
legais pertinentes.

CARGO 31: AGENTE ADMINISTRATIVO 
- Elaborar e montar   quadros demonstrativos referentes à unidade em que exerce suas funções; 
executar tarefas de controle e estatística, conferindo e consolidando produções; proceder à  abertura 
de  processos  e  fichas;  expedir  certidões;  controlar  serviços  postais;  lavrar   termos  em  livros 



próprios; confeccionar  contratos de aforamento; confeccionar inventário de bens móveis e imóveis 
da  Prefeitura;  estudar  e  informar  processos  de  maior  complexidade  auxiliando  na  emissão  de 
pareceres  administrativos;  redigir  portarias,  decretos  e  editais  e  demais  atos  administrativos  de 
qualquer natureza, segundo normas estabelecidas; atender ao público, fornecendo-lhe orientações e 
encaminhando-o  aos  setores  desejados;  operar  equipamentos  de  informática,  fax,  data-show  e 
outros

CARGO 32: AGENTE DE SAÚDE
- Realizar visitas domiciliares; executar programas preventivos de saúde, no âmbito do município; 
prestar assessoramento a profissionais de nível técnico e superior; realizar diagnóstico demográfico 
e sócio-cultural da comunidade na área de sua atuação; executar atividades de educação para saúde 
individual  e  coletiva;  realizar  mapeamento  de  sua  área;  cadastrar  as  famílias  e  atualizar 
permanentemente  esse cadastro;  identificar  indivíduos  e  famílias  expostos  a  situações  de risco; 
identificar  áreas  de risco;  realizar  ações  e atividades,  no nível  de suas competências,  nas áreas 
prioritárias de atenção básica; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção  da  saúde  e  na  prevenção  de  doenças;  desenvolver  ações  coletivas  de  saneamento  e 
melhoria do meio ambiente, entre outras; executar outras atribuições correlatas à função.

CARGO 33: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
-  Executar  tarefas  auxiliares  no  tratamento  odontológico;  instrumentar  o  Cirurgião-Dentista; 
manipular  substâncias  restauradoras;  auxiliar  no  atendimento  ao  paciente;  revelar  e  montar 
radiografias  intra-orais;  confeccionar  modelos  em  gesso;  selecionar  moldeiras;  promover 
isolamento relativo;  orientar  o paciente  sobre higiene oral;  realizar  bochechos com fluoreto em 
alunos de estabelecimento de ensino; realizar aplicações tópicas de fluoreto; auxiliar na remoção de 
indutos e tártaros; controlar o movimento de pacientes, bem como prepará-los para o tratamento 
odontológico; marcar consultas; organizar e manter em ordem o arquivo e fichários  específicos; 
fornecer  dados para levantamentos estatísticos; executar tarefas afins.

CARGO 34: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
-  Prestar  assistência  de  enfermagem de  caráter  preventivo  e/ou  curativo  internos  e  externos  da 
unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades 
nos  programas  específicos  desenvolvidos  na rede básica de saúde do Município;  participar  das 
atividades de orientação dos profissionais da equipe de  enfermagem quanto às normas e rotinas; 
participar da organização do arquivo central da unidade, bem como, dos arquivos dos programas 
específicos; colaborar na elaboração das escalas de serviços; executar e auxiliar na supervisão e no 
controle de material permanente, de consumo e no funcionamento de equipamentos; colaborar na 
elaboração de relatórios; realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; 
colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas nas unidades; participar de reuniões, 
treinamentos e reciclagem; proceder ao registro de dados estatísticos e do procedimento realizado; 
participar  das  atividades  nos  programas  específicos  desenvolvidos  na  rede  básica  de  saúde  do 
município, de acordo com a normatização do serviço; preparar pacientes para consultas, exames e 
tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; ministrar medicamentos por via 
oral e parenteral; realizar controle hídrico, fazer curativos, nebulização; executar tarefas referentes à 
conservação e aplicação de vacinas; colher material para exames laboratoriais; executar atividades 
de desinfecção e esterilização; orientar pacientes no pós consulta; executar outras atribuições afins. 

CARGO 35: TÉCNICO EM LABORATÓRIO



- Realizar análises, titulações e determinações diversas; orientar e executar o preparo de soluções, 
fixação e conservação de materiais biológicos; guardar e solicitar o material necessário aos serviços 
do laboratório; cumprir e fazer cumprir as normas de segurança; manter atualizada a manutenção 
dos equipamentos e providenciar as solicitações necessárias para o seu conserto, quando for o caso; 
providenciar  as requisições  dos  produtos químicos;  executar  outras tarefas  que se  incluam,  por 
similaridade, no mesmo campo de atuação.

CARGO 36: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
-  Operar  aparelhos  de  Raio–X,  acionando  seus  comandos  e  observando  instruções  de 
funcionamento para provocar a descarga de radioatividade correta sobre a área a ser radiografada; 
selecionar chapas e filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia, ajustando-as no 
chassi do aparelho, fixando letras e números radiopacos, para bater radiografias; preparar pacientes, 
observando a  correta  posição  do corpo no  aparelho,  utilizando  técnicas  a  cada  tipo  de  exame, 
medindo  distâncias  para  focalização,  visando  obter  chapas  nítidas;  revelar  chapas  e  filmes 
radiológicos  em  câmara  escura  submetendo-os  a  processo  apropriado  de  revelação,  fixação  e 
secagem e encaminhamento ao médico para leitura; controlar radiografias realizadas, registrando 
números, discriminando tipos e requisitantes; zelar pela conservação e manutenção do aparelho de 
Raio–X e componentes; solicitar material radiográfico, identificando e comunicando problemas à 
supervisão; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 37: ASSISTENTE SOCIAL
- Participar de programas de âmbito assistencial a grupos e indivíduos, identificando, analisando e 
propondo  soluções  a  problemas  de  ordem  social,  material  e  educativo,  aconselhando-os  e 
orientando-os em busca de ajustamento social; planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar 
e avaliar políticas sociais; realizar seleção sócio econômica para concessão de benefícios e serviços 
sociais; elaborar levantamentos sócio-econômicos dos vários grupos sociais para fins de estudo e 
planejamento de programas de atuação; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais 
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus 
direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar 
pesquisas  que  possam  contribuir  para  análise  da  realidade  social  e  para  subsidiar  ações 
profissionais; realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 
sociais;  elaborar  relatórios  técnicos  com fins  de publicação,  disseminação  e  avaliação  da  área; 
realizar visitas domiciliares, hospitalares e outras, para elaboração de diagnósticos ou orientação 
sobre assuntos de sua competência; realizar encaminhamentos para outros profissionais interna e 
externamente  à  administração  pública,  opinando  sobre o aspecto  observado,  propondo medidas 
corretivas e participando do processo de acompanhamento; apoiar os docentes em suas atividades 
de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

CARGO 38: CIRURGIÃO DENTISTA
-  Prestar  assistência  médica  odontológica;  realizar  trabalhos  preventivos  da  cárie,  através  de 
palestras e orientações, através de aplicações corretas de flúor; praticar recuperações odontológicas, 
tais  como:  obturações  e  ou  extrações  quando  convenientes;  orientar  sobre  a  forma  correta  de 
conservar o esmalte dos dentes; orientar e conduzir a colocação de próteses; efetuar exames bucais 
em escolares  e  pré-escolares;  preencher  e  assinar  documentos  pertinentes;  fazer  diagnósticos  e 
recomendar  terapêutica  necessária  em  cada  caso;  encaminhar  casos  especiais  a  setores 
especializados; preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios relativos às atividades 
do emprego; executar tarefas afins.



CARGO 39: CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL
-  Realizar  implantes,  enxertos,  transplantes  e  reimplantes,  biópsias,cirurgia  com  finalidade 
protética, ortodôntica e ortognática; diagnosticar e realizar tratamento cirúrgico de cistos; afecções 
radiculares  e perirradiculares;  doenças  das glândulas  salivares;  doenças  da articulação têmporo-
mandibular;  lesões de origem traumática na área bucomaxilofacial,  malformações congênitas ou 
adquiridas dos maxilares e da mandíbula, tumores benignos da cavidade bucal, tumores malignos da 
cavidade  bucal,  quando  o  especialista  deverá  atuar  integrado  em equipe  de  oncologista,  e,  de 
distúrbio  neurológico,  com  manifestação  maxilo-facial,  em  colaboração  com  neurologista  e 
neurocirurgião.

CARGO 40: CONTADOR
- Organizar os serviços de contabilidade da Prefeitura, traçando o plano de contas, o sistema de 
livros  e  documentos  e  o  método  de  escrituração,  para  possibilitar  o  controle  contábil  e 
orçamentário;  planejar,organizar,  orientar,  acompanhar,  controlar,  supervisionar  a  execução  das 
atividades  contábeis,  de  acordo  com  as  exigências  legais  e  administrativas; analisar,  conferir, 
elaborar  e  assinar  balanços  e  demonstrativos  de  contas  e  empenhos,  observando  sua  correta 
classificação  e  lançamento,  verificando  a  documentação  pertinente,  para  atender  as  exigências 
legais e formais de controle; acompanhar, revisar e corrigir todos os atos relativos aos estágios da 
receita:  previsão,  lançamento,  arrecadação  e  recolhimento; classificar  e  registrar  as  despesas 
conforme plano de contas orçamentário; registrar, controlar e corrigir os atos de atendimento das 
condições para a realização das despesas em todos os estágios de: fixação, programação, licitação, 
empenho, liquidação, suprimento e  pagamento;  acompanhar e controlar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, 
elaborando  relatórios  e  demonstrativos  inclusive  a  alteração  orçamentária;  controlar  a 
movimentação  de  recursos  ,fiscalizando  o  ingresso  de  receitas,  cumprimento  de  obrigações  de 
pagamentos  a  terceiros,  saldos  em  caixa  e  contas  bancárias,  para  apoiar  a  administração  dos 
recursos  financeiros  da  Prefeitura;  participar  na  elaboração  de  propostas  orçamentárias;  efetuar 
balanços e balancetes;  registrar  todos os bens e valores existentes  na Prefeitura;  providenciar  a 
guarda de toda a documentação para posterior análise dos órgãos competentes; relacionar restos a 
pagar;  repassar recursos financeiros; relacionar e classificar a despesa e os empenhos de pessoal e 
dos recursos recebidos  a qualquer  título;  analisar  os balanços gerais  e balancetes  das despesas, 
objetivando  o  fornecimento  de  índices  contábeis,  para  orientação;  coordenar  e  controlar  as 
prestações de contas de responsáveis  por valores de dinheiro;  controlar  as receitas,  bem como, 
conferir,  diariamente,  extratos  contábeis;  zelar  pelo  compromisso  financeiro  no  âmbito  da 
Prefeitura;  analisar  aspectos  financeiros,  contábeis  e orçamentários  da  execução  de  contratos, 
convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação 
de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de 
assegurar  o  cumprimento  da  legislação  aplicável;  analisar  aspectos  financeiros,  contábeis  e 
orçamentários  da  execução  de  fundos  municipais,  analisar  os  atos  de  natureza  orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e 
medidas de aperfeiçoamento de controle interno; controlar e registrar a dívida ativa e auxiliar na sua 
recuperação.  Verificar  a  possibilidade  de renúncia  de receita  e  elaborar  estimativas  de impacto 
orçamentário-financeiro; registrar,  controlar  e  acompanhar  a  receita  arrecadada,  as  metas  de 
arrecadação, o cronograma de execução mensal de desembolso, a programação financeira, o fluxo 
de caixa  e  a  limitação  de empenho;  registrar,  controlar  e  zelar  para o  atendimento  dos  limites 
constitucionais  e  legais  de  gasto  com pessoal,  serviços  de  terceiros,  saúde,  fundos,  assistência 
social,  educação, dívida pública e alienação de bens; preparar, organizar e realizar as audiências 
públicas,  a  prestação  de  contas,  publicidade  das  contas  públicas,  com a  máxima  antecedência 
possível em relação aos seus prazos; preparar e executar a publicação, antecipadamente aos prazos, 



dos instrumentos e documentos exigidos pela legislação; organizar e executar, antecipadamente aos 
prazos,  todos  os  procedimentos  exigidos  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  e  outros  Órgãos 
Estaduais e Federais; desempenhar outras tarefas correlatas. 

CARGO 41: ENFERMEIRO
- Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem nos estabelecimentos de assistência 
médico-hospitalar no município; prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e 
seções  de  enfermagem;  prestar  assistência  a  pacientes  hospitalizados;  fazer  curativo,  aplicar 
vacinas,  ministrar  remédios,  responder  pela  observância  das  prescrições  médicas  relativas  a 
pacientes; supervisionar a esterilização do material na área  de enfermagem;  prestar socorro de 
urgência; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os serviços de higienização de pacientes; 
providenciar o abastecimento de material de enfermagem e médicos; supervisionar a execução das 
tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem 
lotados;  participar  de  programas  de  educação  sanitária;  participar  do  ensino  em  escolas  de 
enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; apresentar relatórios referentes às atividades 
sob sua supervisão; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias  do  cargo;  executar  tarefas  afins,  inclusive  as  editadas  no  respectivo  regulamento  da 
profissão.

CARGO 42: MÉDICO VETERINÁRIO
-  Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento 

relativos  à  área  veterinária  e  zootécnica;  prestar  assessoramento  técnico  aos  criadores  do 
município  sobre  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 às 
doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações 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  cirurgia  veterinárias;  inspecionar  e  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;  estudar métodos alternativos de 
tratamento e controle de enfermidade de animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; conduzir veículos de propriedade do 
Município,  executar  tarefas  afins,  inclusive  as  editadas  no  respectivo  regulamento  da 
profissão.

CARGO 43: PSICÓLOGO
- Realizar  avaliação e diagnóstico psicológicos  de entrevistas,  observação,  testes e dinâmica de 
grupo,  com  vistas  à  prevenção  e  tratamento  de  problemas  psíquicos;  realizar  atendimento 
psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituições de 
prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais; 
realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 
realizar  atendimento  a  crianças  com  problemas  emocionais,  psicomotores  e  psicopedagógico; 
acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar 
suas vivências emocionais e corporais, bem com,o incluir o parceiro, como apoio necessário em 
todo este processo; preparar o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive em 
hospitais  psiquiátricos;  trabalhar  em situações  de agravamento  físico e  emocional,  inclusive  no 
período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: 
internações,  intervenções  cirúrgicas,  exames  e  altas  hospitalares;  participar  da  elaboração  de 



programas  de pesquisa sobre a saúde mental  da população,  bem como,  sobre a  adequação das 
estratégias  diagnósticas  e  terapêuticas  à  realidade  psicossocial  da  clientela;  criar,  coordenar  e 
acompanhar, individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento 
em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias 
equipes; participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde 
mental,  a nível de atenção primária,  em instituições  formais  e informais  como:  creches,  asilos, 
sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e etc; colaborar, 
em  equipe  multiprofissional,  no  planejamento  das  políticas  de  saúde,  em  nível  de  macro  e 
microssistemas;  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  Psicologia  em  instituições  e 
estabelecimentos  de  ensino  e/ou  de  estágio,  que  incluam  o  tratamento  psicológico  em  suas 
atividades;  realizar  pesquisas  visando  a  construção  e  a  ampliação  do  conhecimento  teórico  e 
aplicado, no campo da saúde mental; atuar junto a equipe multiprofissionais, no sentido de levá-las 
a identificar e compreender os fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo, em 
unidades  básicas,  ambulatórios  de  especialidades,  hospitais  gerais,  prontos-socorros  e  demais 
instituições;  atuar  como  facilitador  no  processo  de  integração  e  adaptação  do  indivíduo  à 
instituição; orientar e acompanhar a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, 
diretamente ou indiretamente dos atendimentos; participar dos planejamentos e realizar atividades 
culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa 
de instituições; participar de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na 
comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento 
de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; realizar triagem e encaminhamentos 
para recursos da comunidade, sempre que necessário; participar da elaboração, execução e analise 
da  instituição,  realizando  programas,  projetos  e  planos  de  atendimentos,  em  equipes 
multiprofissionais,  com  o  objetivo  de  detectar  necessidades,  perceber  limitações,  desenvolver 
potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas 
atividades meio.

CARGOS 44 A 65: MÉDICO (TODAS ESPECIALIDADES)

- O cargo de Médico tem suas atribuições definidas através de Atos Legislativos que regulamentam 
a profissão e suas especialidades. As leis que referenciam o cargo de médico no estrutura do serviço 
público municipal são: Lei Municipal nº 2.135/86, Lei Municipal nº 2.136/86 e Lei Municipal nº 
2.691/1990.

CARGO 66: BIOQUÍMICO
- Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros, 
valendo-se de diversas técnicas específicas; analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, 
valendo-se de meios  biológicos;  proceder  a  análise  legal  de peças  anatômicas  e  de substâncias 
suspeitas  de  estarem  envenenadas;  efetuar  análise  bromatológica  de  alimentos,  valendo-se  de 
métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao 
resguardo  da  Saúde  Pública;  fazer  análise  de  água,  como  pesquisa  de  microorganismo  e 
determinações de elementos químicos, valendo-se de técnicas específicas;  participar de projetos, 
cursos,  eventos,  comissões,  convênios  e  programas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão;  elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treinamento, 
quando convocado; trabalhar segundo normas técnicas de biossegurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação,  utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática;  programar, orientar, executar, supervisionar e responder 
tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais, pela realização de controle de qualidade 
de insumos de natureza biológica, física, química e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e 
atestados de acordo com as normas; organizar o processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe 



auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, 
de acordo com normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; participar no 
desenvolvimento  de ações  de investigação  epidemiológica,  organizando e  orientando na coleta, 
acondicionamento  e  envio  de  amostras  para  análise  laboratorial;  realizar  estudos  de  pesquisas 
microbiológicas,  imunológicas,  químicas,  físico-químicas  relativas  a  quaisquer  substâncias  ou 
produto que interesse à saúde pública; participar da previsão, provisão e controle de materiais e 
equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; prestar assessoria na elaboração de 
projetos de construção e montagem de área específica; participar de equipes multidisciplinares no 
planejamento, elaboração e controle de programas de saúde pública; realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; executar e propor outras atividades que contribuam para a eficiência de 
seu trabalho; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, 
mediante  participação  prévia  em  processo  de  qualificação  e  autorização  superior;  operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das 
demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos 
e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função.


	ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
	- Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento relativos à área veterinária e zootécnica; prestar assessoramento técnico aos criadores do município sobre 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 às doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações 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 cirurgia veterinárias; inspecionar e 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; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidade de animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; conduzir veículos de propriedade do Município, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.


