ANEXO III ‐ DESCRIÇÃO DOS CARGOS
CARGO – 001 – CONTADOR
Atribuições: Elaborar plano de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar
escriturações de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer revisão de balanço; efetuar perícias
contábeis; fazer levantamentos e organizar balanços patrimoniais e financeiros; participar de trabalhos de tomada de
conta dos responsáveis por bens ou valores do município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em
repartições industriais 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 das repartições; orientar
do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do município; integrar grupos operacionais; e executar
outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO – 002 – AUDITOR FISCAL
Atribuições: Auditar livros contábeis e quaisquer outros documentos de empresa, fundações ou autarquias localizadas no
município; fiscalizar; notificar; autuar; assessorar o Departamento Jurídico; e se for designado, representar o Município em
processos de execuções fiscais; responder e orientar o contribuinte quando solicitado; realizar sindicâncias especiais para
instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; instaurar processos por infração verificada pessoalmente
ou por seus auxiliares; orientar e treinar os agentes fiscais na realização das tarefas da classe. dimensionar o universo
fiscalizável, segundo o tipo de atividade econômica; efetuar estudos sobre incidências de fraudes fiscais, analisando dados
e examinado a viabilidade de propostas para detectá‐las; e executar tarefas afins.
CARGO -003 – ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: Serviços técnicos de engenharia civil, abrangendo a programação, controle, fiscalização, avaliação e execução
de projetos arquitetônicos de obras públicas, incluindo‐se construção e conservação de estradas de rodagem e vias
públicas, bem como obras de captação, abastecimento de água, drenagem e irrigação e saneamento urbano e rural;
projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral; realizar perícias,
avaliações, laudos e arbitramentos; examinar projetos e proceder a vistorias de construções; exercer atribuições relativas
à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira;
responsabilizar‐se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; executar cálculos estruturais e orçamentos de obras públicas
via sistema de informática; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão
CARGO -004- ENFERMEIRO
Atribuições: Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios, seções de enfermagem; prestar assistência
a pacientes hospitalizados; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder pela observância das
prescrições médicas relativas aos 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; providenciar no abastecimento de material de enfermagem e
médico; 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; e executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO -005 - FARMACÊUTICO
Atribuições: elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnicas legais relacionadas as atividades, fórmulas,
processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; assessorar na fiscalização sanitária e técnica de órgãos
públicos e laboratoriais , setores ou estabelecimentos em que se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade,
inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal,
animal e mineral, que fabriquem ou armazenem produtos biológicos, imuniterápicos, soros, vacinas, alérgicos,
opoterápicos para uso humano ou veterinário, bom como derivados de sangue; executem processos e exames de análises
clínicas ou de saúde; fabriquem ou armazenem produtos farmacêuticos de uso veterinário; fabriquem ou armazenem
insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para produtos dietéticos, ou cosméticos com indicação
terapêutica; fabriquem ou armazenem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, anticépticos e desinfetantes; produzam
ou armazenem radioisótopos ou radiofármacos para uso em diagnóstico ou terapêutica; produzam ou armazenem
conjuntos de reativos destinados a diferentes análises do diagnóstico médico; fabriquem ou armazenem produtos; e
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO - 006 - FISIOTERAPEUTA
Atribuições em Geral: Prestar assistência fisioterapeutica (Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de
Fisioterapia, Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à neurologia – infantil e adulto, fisioterapia aplicada à ortopedia e
traumatologia, fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia, fisioterapia aplicada a Pneumologia). Prioridade para
atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço;
comprometimento com a implantação de Programas de Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde

estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do
Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso; atender consultas em ambulatórios, hospitais e
unidades volantes; examinar casos especiais e serviços especializados; preencher relatórios mensais relativos às
atividades do emprego; participar de programas e pesquisa em Saúde Pública e/ou Coletiva; e executar outras tarefas
correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Atribuições adicionais para os especialistas em Acupuntura: Desenvolver a Medicina Complementar Alternativa de
Acupuntura em caráter multiprofissional; Atuar de forma integrada e planejada de acordo com as atividades prioritárias
da Estratégia Saúde da Família; Identificar, em conjunto com as equipes da atenção básica e a população, as práticas a
serem adotadas em determinada área; Sessão de acupuntura com Inserção de Agulhas – Agulhamento seco em zonas
neurreativa de acupuntura; Aplicação de ventosas, que consiste em aplicar recipiente de vidro ou plástico, onde gera‐se
vácuo, com a finalidade de estimular zonas neurorreativas (pontos de Acupuntura); Sessão de Acupuntura; Atuar na
especialidade com resolubilidade; Outros procedimentos que se incluam na sua esfera de competência.
CARGO – 007- FONOAUDIÓLOGO
Atribuições: Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas
fonoaudiológicas a fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes, além das seguintes
atribuições: avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras
técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes,
baseando‐se nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas
informações médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e
audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação
neuromuscular e a reabilitação do paciente;avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do
processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à família e a
outros grupos sociais; 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 da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à
fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de 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 Administração Municipal 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, direta ou indiretamente, à política de atendimento à
criança e ao adolescente; e realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional
CARGO – 008 - MÉDICO CARDIOLOGISTA
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos
em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CARGO – 009 -MÉDICO NEUROLOGISTA
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos
em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.

CARGO -010 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos
em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CARGO -011 - MÉDICO DERMATOLOGISTA
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos
em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CARGO -012 - MÉDICO PEDIATRA
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos
em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CARGO -013 - MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos
em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.
CARGO -014 - MÉDICO PLANTONISTA
Habilitação:
Atribuições: prestar assistência médico‐cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano, em
ambulatórios, escolas, creches, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como
candidatos a ingresso no serviço público municipal; realizar consultas médicas; prestar assistência médica preventiva e

corretiva; realizar pequenas cirurgias, biópsias e outros procedimentos médicos ambulatoriais; diagnosticar e tratar das
doenças do corpo humano; atender as intercorrências; acompanhar pacientes em observação; priorizar os atendimentos
em situações de urgência e emergência e quando necessário fazer o encaminhamento à casa hospitalar de referência;
planejar e coordenar as atividades médicas de seu turno de trabalho; cumprir integral e rigorosamente os turnos de
trabalho; adotar postura ética no desenvolvimento das atividades; manter conduta que propricie ao usuário do Sistema
Municipal de Saúde um atendimento eficaz e humanizado.”
CARGO -015 - CIRURGIÃO DENTISTA
Atribuições: Coordenar, implantar e executar o Programa de Saúde Bucal e estendê‐lo a outros estabelecimentos da área
de abrangência da sua Unidade de Saúde: creches, escolas, associações comunitárias, etc.; dirigir equipes; prestar e
solicitar assessoria; desenvolver nos locais de atuação atividades educativo‐preventivas para promover, ministrar
palestras e organizar cursos sobre saúde; prevenir e manter a saúde bucal da população; participar de equipes
multiprofissionais evolvendo‐se ativamente na vigilância em saúde e em especial no controle da cárie e doença
periodontal; desenvolver no serviço público um comportamento técnico comprometido com a prevenção da dentição
natural; comprometer‐se com a exatidão e sistematicidade da informação necessária para avaliação dos resultados do
Programa implantado, bem como dos insumos necessários para as atividades dos mesmos; treinar e supervisionar o
pessoal auxiliar nas ações educativo‐preventiva, coletivas e individuais; executar as ações pertinentes e promover na
Unidade de Saúde o espaço para as ações coletivas interprofissionais e interdisciplinares; prestar atendimento aos
pacientes agendados, coletivo e individualmente; responsabilizar‐se pela conservação dos equipamentos e materiais
necessários à execução das atividades próprias do cargo; e executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.
CARGO – 016 - PSICÓLOGO
Atribuições: Realizar o diagnóstico e terapia clínica; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal com
acompanhamento clínico; fazer exames de seleção de crianças para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem
como para complementação com bolsas de estudos, prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares,
para os alcoolistas e toxicômanos; atender as crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou
portadoras de desajustes familiares ou escolares, encaminhando‐as para orientar as explorações psicológicas, médicas e
educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico
necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar idade escolar, em grupos de adolescentes,
em instituições comunitárias do município; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado; responsabilizar‐se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e executar tarefas afins, inclusive as editadas
no respectivo regulamento da profissão conforme lei.
CARGO – 017 - MÉDICO VETERINÁRIO
Atribuições: Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os 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 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; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidades
de animais; responsabilizar‐se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo e executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão de conformidade com a lei.
CARGO – 018 - PROFESSOR – 1º AO 4º ANO
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO – 019 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação..

CARGO- 020 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO -021 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO -022 - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO – 023 -PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Atribuições :
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO -024 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO – 025 - PROFESSOR DE INGLÊS
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO – 026- PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Atribuições:
Docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;

estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas‐aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de ensino‐aprendizagem da escola;cumprir as
determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO -027- PEDAGOGO
Atribuições:
Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltada para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional e ainda as seguintes atribuições:coordenar a elaboração e execução da
proposta pedagógica da escola;assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas‐aula estabelecidos;zelar pelo
cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;
promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a
escola;coordenar as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;informar os pais ou
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da
escola;acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as
famílias;
elaborar estudos e levantamento quantitativos e qualitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema de
ensino;elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do
sistema de ensino, em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos
materiais;acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas
educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;cumprir as determinações da Secretaria Municipal de Educação.
CARGO – 028 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CARGO – 029 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Distrito de Santa Cruz do Timbó
CARGO – 030 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Distrito de São Miguel da Serra
Atribuições: Executar as atividades auxiliares de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo‐lhe: executar
ações de tratamento simples, preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e descrever
sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de
outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico,
fazer curativos, aplicar oxigeno terapia, nebulização, enteroclisma, enema a calor ou frio, executar tarefas referentes à
conservação e aplicação de vacinas; participar na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral; realizar testes
e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de
desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive
alimentá‐lo ou auxiliá‐lo na alimentação; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de
unidades de saúde; integrar a equipe de saúde; participar de atividades de educação e saúde, inclusive, orientar os
pacientes na pós‐consulta quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; realizar visitas domiciliares;
auxiliar o enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde; executar atividades de apoio como lavagem e
preparo do material para esterilização, recebimento, conferência e arranjo da roupa vinda da lavanderia, auxiliar na
distribuição de alimentos e dietas; participar de levantamentos epidemiológicos e executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO -031 -TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Atribuições: Desenvolver e/ou implementar, bem como documentar e implantar sistemas de informações de acordo com
os padrões estabelecidos; garantir a guarda, a recuperação, à segurança e a confidencialidade das informações
disponibilizadas pelos sistemas de informações; Analisar propostas e solicitações dos órgãos usuários de hardware,
software, aplicativos e desenvolvimentos de sistemas para viabilizá‐las técnica‐economicamente; definir estrutura dos
dados e programas de acordo com as necessidades dos sistemas; analisar a performance, instalar e detectar erros e altera
os softwares básicos utilizados pela instalação; instalar e operar equipamentos de informática; orientar quanto à utilização
adequada de hardwares e softwares necessárias para implementação na instalação; Implantar, avaliar o desempenho,
monitorar e manter a rede de teleprocessamento; elaborar especificações técnicas de ferramentas de hardware e software
necessárias para a solução de problemas. manter, controlar e reorganizar banco de dados; prestar suporte e consultoria ao
usuário final quanto à utilização de recursos de informática colocados a sua disposição; prestar suporte e acompanhar
testes de implantação de sistemas; efetuar manutenção preventiva, bem como pequenos reparos nos equipamentos de
informática; efetuar processamento de cálculo de tributos no sistema de informática; manter controle, orientando os
usuários quanto à instalação de softwares ilegais e removendo‐os quando necessário; efetuar outras atividades correlatas
com o cargo, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGO -032 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Atribuições: executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar as obras sem alvarás; notificar,
embargar e autuar obras; fazer valer as leis do município (Código de Obras, Posturas, Limpeza Pública e o Plano Diretor
Municipal); executar tarefas de registro em formulários próprios de dados para o cadastro imobiliário; verificar o
dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral; verificar a atualização da planta de valores imobiliários do
município; verificar o lançamento de multas pelos agentes; verificar o lançamento de dados no cadastro imobiliário;

supervisionar o lançamento na dívida ativa do município; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se
incluam na sua esfera de competência.
CARGO – 033 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Atribuições: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros; respeitando o código Nacional de
Trânsito, recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer
defeito por ventura existente; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; manter o veículo limpo e
proceder a lavação e limpeza externa e interna do mesmo; fazer reparos de emergência; encarregar‐se de transporte e
entrega de correspondência que lhe for confiada; auxiliar no controle de quilometragem e de gasto de combustível;
promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis,
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção e de velocidade; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau
de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos , enfermeiros e assistentes
sociais na assistência a pacientes e alunos, ajudando‐os na sua locomoção, quando necessário; conduzindo caixa de
medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; eventualmente operar rádio transceptor; tratar com educação e respeito os
passageiros do veículo; manter a Carteira nacional de Habilitação (CNH) atualizada; e executar tarefas afins.
CARGO -034 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Atribuições: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos tais como:
memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de
motivos, projetos de Lei, minutas de decretos e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de
tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de
preços de materiais que possam ser adquiridos sem decorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência,
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou
orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais
eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; antender contribuintes/usuários dos serviços públicos municipais com
profissionalismo, lealdade e ética; e executar tarefas afins.
CARGO – 035 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
CARGO – 036- OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (Distrito de Santa Cruz do Timbó)
CARGO – 037 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (Distrito de São Miguel da Serra)
Tipo: Trator de Esteira, Retro escavadeira, Rolo Compactador, Motoniveladora e Pá Carregadeira.
Atribuições: Executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim como abaulamentos; abrir valetas e cortar
terreno inclinado; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes;
operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; comprimir com rolo compressor
cancha para calçamento ou asfaltamento; auxiliar no conserto de máquinas, lavrar e discar terras, preparando‐as para o
plantio; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo bom funcionamento dos mesmos; e executar tarefas
afins.
CARGO -038 -CARPINTEIRO
Atribuições: Construir e consertar estruturas de madeira; preparar e assentar assoalhos e madeiramento para tetos,
telhados e para formas de concreto; fazer e montar esquadrias, preparar e montar portas e janelas; fazer reparos em
diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; construir
coretos e palanques; construir e reparar madeirames de carros‐de‐mão, automóveis e caminhões; colocar cabos em
ferramentas; zelar pela limpeza do setor de trabalho no que lhe diz respeito; organizar pedidos de suprimento de
materiais e equipamentos de carpintaria; operar com máquinas de carpintaria, tais como serra circular, serra‐fita,
furadeira e outras, zelar e se responsabilizar pela limpeza, conservação e funcionamento de maquinarias e do
equipamento de trabalho; calcular orçamentos de trabalho de carpintaria; ministrar ensinamentos da profissão a
ajudantes e auxiliares; reconstruir pontes e pontilhões de madeira; e executar outras tarefas correlatas.
CARGO – 039- PEDREIRO
Atribuições: Efetuar a localização de pequenas obras; fazer alicerces, levantar paredes de alvenaria, fazer muros de
arrimo, trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo, construir bueiros, fossas e pisos de cimento, fazer orifícios
em paredes acimentadas e em outros materiais, proceder na orientação e preparação da argamassa para junções de tijolos
ou para reboco de paredes; preparar e aplicar caiações em paredes, fazer blocos de cimento, mexer e colocar concreto em
formas e fazer artefato de cimento, assentar marcos de portas e janelas, colocar azulejos e ladrilhos, armar andaimes, fazer
reparos em obras de alvenaria, instalar aparelhos sanitários, assentar e recolocar tijolos, tacos, lambris e outros, trabalhar
com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção, operar com instrumentos de controle
de medidas, cortar pedras, orientar e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob sua direção; dobrar
ferro para armações de concretagem; zelar e se responsabilizar pela limpeza, conservação e funcionamento de
maquinários e do equipamento de trabalho; executar outras tarefas correlatas.
CARGO -040 - MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS
Atribuições: Consertar peças de máquinas, veículos pesados; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; fazer a conservação de
instalações eletro‐mecânicas; inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, compressores, bombas, etc.
inspecionar e ajustar unidades e partes relacionadas com motores, pistões, mancais, sistema de lubrificação, transmissão,
embreagem, carburadores, freios e distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, ajustar anéis de segmento, desmontar e

montar caixas de mudanças; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer veículos imobilizados por
desarranjo mecânico, usar o carro guincho, executar serviços de chapeamento e pintura de veículos, zelar e se
responsabilizar pela limpeza conservação e funcionamento de maquinas e do equipamento de trabalho; e executar outras
tarefas correlatas.
CARGO – 041 - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
CARGO – 042 - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS (Distrito de Santa Cruz do Timbó)
CARGO – 043 - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS (Distrito de São Miguel da Serra)
Atribuições: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de cargas, sempre respeitando o
Código Nacional de Trânsito, recolher máquinas, equipamentos rodoviários e veículos na garagem quando concluído o
serviço do dia; manter máquinas, equipamentos rodoviários e veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer
reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos, máquina e equipamentos rodoviários que lhe forem confiados;
providenciar abastecimento de combustível, água e lubrificante; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no
funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários; e executar outras tarefas correlatas.
CARGO -044 - AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL I - FEMININO
Atribuições: Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos;
limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros; auxiliar na arrumação e troca de roupa de
cama; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando‐
os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café, e, eventualmente servi‐lo;
fechar portas, janelas e outras vias de acesso; eventualmente operar elevadores, responsabilizar‐se pelos trabalhos de
cozinha, preparar dietas e refeições de acordo com cardápios; preparar refeições ligeiras, mingaus, café, chá e outras;
encarregar‐se de todos os tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas
espécies; preparar sobremesas e sucos dietéticos; eventualmente fazer pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em
geral; encarregar‐se da guarda e conservação de alimentos; fazer os pedidos de suprimento de material necessário à
cozinha ou a preparação de alimentos; operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha;
distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar os serviços de limpeza zelando pela conservação
e higiene dos equipamentos e instrumentos de cozinha; limpar e preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies
para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar e servir merendas, preparar mesas e ajudar na
distribuição de refeições; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do estoque de
material e gêneros alimentícios; auxiliar no recebimento, conferência e guarda de gêneros alimentícios; manter a higiene
dos locais de trabalho; conservar os alimentos em vasilhame e locais apropriados; executar tarefas afins; confeccionar
roupas de cama, mesa e aventais; confeccionar vestuários para alunos das escolas e para internados em unidades
hospitalares; confeccionar cortinas e capas de móveis; lavar tecidos e passá‐los preparando‐os para o corte quando
necessário; tomar medidas individuais para a confecção de peças; executar corte simples e em grosso; operar com
máquina de costura elétrica ou não; costurar a mão e manejar instrumentos de uso da profissão; fazer consertos; passar
roupa a ferro; executar remates, chuleios, caseados, pregar botões e outros acabamentos de confecção de roupas; limpar e
azeitar máquinas de costura; e executar tarefas afins.
CARGO -045 - AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – NÍVEL II - MASCULINO
CARGO -046 - AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – NÍVEL II - MASCULINO(Distrito de Santa Cruz do Timbó)
CARGO -047 - AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – NÍVEL II - MASCULINO(Distrito de São Miguel da Serra)
Atribuições: carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção
em geral e outros; fazer mudança ; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; lavar e remover o
lixo e detritos das ruas, prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas, baias, cocheiras, depósitos de lixo e detritos
orgânicos, inclusive gabinetes sanitários públicos ou em prédios municipais; cuidar dos sanitários; recolher lixo a
domicílio, operando caminhões de asseio público; auxiliar em tarefa de construção; calçamento, pavimentação em geral;
preparar argamassa; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar no serviço de
abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e fungicidas; auxiliar em
serviços simples de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas; proceder à apreensão de animais soltos nas vias públicas;
quebrar e britar pedras; lavação e lubrificações dos veículos, caminhões e maquinários; exercer vigilância em locais
previamente determinados; executar pequenas pinturas e reparos em geral, realizar rondas de inspeção em intervalos
fixados adotando providências para evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua
guarda, etc.; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância; verificar as
autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar
quaisquer condições anormais que tenha observado; atender o telefone e anotar recados; levar ao imediato conhecimento
das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários quando necessário no
exercício de suas funções e executar tarefas correlatas.
CARGO 048 - MÉDICO DO PSF
Atribuições: Prestar assistência médica – cirúrgica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; disposição
para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de
Saúde específicos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Ação Social ou
órgão competente; manter conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto,
agradável e atencioso; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes. efetuar exames médicos

em escolares e pré‐escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e
aposentadorias; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de
doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para
cada caso. Prescrever exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros; examinar casos especiais e serviços
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preencher relatórios mensais relativos às atividades do
emprego; participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene; participar de
Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.

