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ANEXO – I  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
1- PORTUGUÊS 
CARGOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR EM LABORATÓRIO, EDUCADOR 
INFANTIL, FARMACÊUTICO, PSICÓLOGO, AGENTE ADMINISTRATIVO IV, AGENTE 
ADMINISTRATIVO VIII, AGRÔNOMO, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, VETERINÁRIO, 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de 
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
CARGOS: OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR ADMINISTRATIVO V, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
VII, AUXILIAR ADMINISTRATIVO VIII, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do 
substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
2- MATEMÁTICA 
CARGOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR EM LABORATÓRIO, EDUCADOR 
INFANTIL, FARMACÊUTICO, PSICÓLOGO, AGENTE ADMINISTRATIVO IV, AGENTE 
ADMINISTRATIVO VIII, AGRÔNOMO, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, VETERINÁRIO, 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações 
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 
CARGOS: OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR ADMINISTRATIVO V, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
VII, AUXILIAR ADMINISTRATIVO VIII, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Porcentagem e juros simples. 
 
3- CONHECIMENTOS GERAIS 
CARGOS: TODOS 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Brasilândia do Sul e Geografia 
do País, Estado do Paraná e Município de Brasilândia do Sul. 
 
4- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Cargo:AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Conhecimentos Específicos: 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um 
agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de 
Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico 
comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na 
comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, 
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Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A 
saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, 
Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém 
nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, 
Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 
Acidentes); Educação em saúde. Dengue. 
 
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO IV 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Brasilândia do Sul-Pr; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, 
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, 
memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. Noções básicas de 
atribuições específicas do cargo. 
 
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO VIII 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Brasilândia do Sul-Pr; Lei de Licitações; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; 
edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, 
gráficos, memorandos; Constituição Federal Art. 1º ao Art. 37; Noções básicas de atendimento ao 
público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de 
informática. Noções básicas de atribuições específicas do cargo. 
 
Cargo: AGRÔNOMO 
Conhecimentos Específicos: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e 
propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas 
conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. 
Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. 
Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da 
Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. 
Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-
água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de 
drenos. Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. 
Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações 
bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. 
Alimentos concentrados e volumosos. A Aqüicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. 
Zoneamento agrícola e regiões agroecológicas da Paraná. Avaliação e perícia agronômica. Princípios 
gerais, objetivos e metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. 
Agrotóxicos: conceito e características gerais dos produtos. 
 
Cargo:ASSISTENTE SOCIAL 
Conhecimentos Específicos: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 
Serviço Social e formação profissional;  A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em 
Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; 
Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. 
Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto 
ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de Saúde; 
Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e 
do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 
que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 



 3

Cargo:AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Conhecimentos Específicos: Lei Orgânica do Município de Brasilândia do Sul.  Noções básicas de 
portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar 
cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. Constituição Federal. Noções básicas de 
atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas. Noções 
básicas de informática. Noções básicas de atribuições específicas do cargo. 
 
Cargo:AUXILIAR ADMINISTRATIVO V 
Conhecimentos Específicos: Lei Orgânica do Município de Brasilândia do Sul. Lei n° 101/2000 – Lei 
Responsabilidade Fiscal.  Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. 
Constituição Federal. Noções básicas de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no 
trabalho e relações humanas. Noções básicas de informática. Noções básicas de atribuições específicas 
do cargo. 
  
Cargo:AUXILIAR ADMINISTRATIVO VII 
Conhecimentos Específicos: Lei Orgânica do Município de Brasilândia do Sul. Lei n° 101/2000 – Lei 
Responsabilidade Fiscal.  Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. 
Constituição Federal. Noções básicas de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no 
trabalho e relações humanas. Noções básicas de informática. Noções básicas de atribuições específicas 
do cargo. 
 
Cargo:AUXILIAR ADMINISTRATIVO VIII 
Conhecimentos Específicos: Lei Orgânica do Município de Brasilândia do Sul. Lei n° 101/2000 – Lei 
Responsabilidade Fiscal.  Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, comunicação 
interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. 
Constituição Federal. Noções básicas de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no 
trabalho e relações humanas. Noções básicas de informática. Noções básicas de atribuições específicas 
do cargo. 
 
Cargo:AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios 
da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas 
do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 
venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio 
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem 
(Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de 
Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento 
familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem 
Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências 
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; 
Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 
de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-
SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e 
mensuração, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de 
material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico 
de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; 
Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente 
cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
Cargo:AUXILIAR EM LABORATÓRIO 
Conhecimentos Específicos: Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. 
Cogumelos e Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres 
Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do instrumental para a 
coleta do material a ser analisado. Diluição de material para realização de diversos exames. Métodos 
de Coloração. Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. Anitização. 
 
Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e 
descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias 
públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; 
Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; 
Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de 
limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, 
persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de 
recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de materiais de limpeza e de 
cozinha; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de 
segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.  
 
Cargo:EDUCADOR INFANTIL 
Conhecimentos Específicos: Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, 
encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / 
apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao 
atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis 
sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 
17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a 
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE de 06/06/05. 
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. 
 
Cargo:ENFERMEIRO 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à 
saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção 
e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos 
legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; 
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos 
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, 
musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em 
Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de 
enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; 
Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-
Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e 
curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da 
Saúde, Administração e Validade). CCIH. 
 
Cargo:FARMACÊUTICO 
Conhecimentos Específicos: 1. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
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Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar;  2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) 
Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem 
de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de 
medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de medicamentos. 3.1) Importância, 
Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos 
operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A 
prescrição médica; 4.2) Esquemas de manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) 
Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia Nutricional 
Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-Quimioterapia;  6. Farmácias Satélites: Serviços 
especializados em dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 
7.1) A importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) 
Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de Infecções; 8.2)A farmácia e 
o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) Regulamento que 
institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) 
Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 de outubro 
de 2007 : aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de 
medicamentos em farmácia, estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe 
sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços 
de Saúde; 13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças Microbianas/ 
Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de administração de 
Formas Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a 
Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico 
Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; 
Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e 
Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – 
Assistência Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional. 
 
Cargo:MOTORISTA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica 
de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. 
 
Cargo: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais como: pá-carregadeira e outras máquinas 
rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 
Cargo: OPERADOR DE MOTO NIVELADORA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, 
Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, como: motoniveladora e outras 
máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 
Cargo:PSICÓLOGO 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. 
Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de 
Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e 
patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição 
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do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de 
socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho; 
Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas psicoterápicas; 
Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da 
Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Tratamento Psicoterápico de Portadores 
de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
 
Cargo:TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios 
da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas 
do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 
venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio 
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem 
(Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de 
Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento 
familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem 
Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências 
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; 
Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 
de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-
SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e 
mensuração, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de 
material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico 
de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; 
Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente 
cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
Cargo: VETERINÁRIO 
Conhecimentos Específicos:Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, 
médios e grandes) de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e 
controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de 
risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de 
controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem animal; Produtos de alimentação 
animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); 
Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e 
antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; 
Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises 
microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de 
produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de 
alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de 
biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e 
qualidade de alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem 
animal; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos. 
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ANEXO  II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO VIII 
Sumário da Função: Executa  e coordena tarefas específicas da unidade administrativa, participando 
na organização setorial, sugerindo e implementando rotinas, valendo-se de sua experiência para 
atender as necessidades administrativas. 
Descrição do Cargo: Coordena, supervisiona e realiza os serviços de maior complexidade decorrentes 
da atuação do auxiliar administrativo. 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO IV 
Sumário da Função: Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de 
documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
participação da organização de arquivos e fichários, e digitalização de cartas, minutas e outros textos, 
seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
Descrição do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e 
fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamento em livros fiscais, registrando 
os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação e classificando 
os documentos por matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos 
mesmos; participa do controle de requisições e recebimento do material de escritório, providenciando 
os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material 
necessário ao setor de trabalho; digitalizar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender as rotinas administrativas; atende a 
chamadas telefônicas anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer 
informações. Desempenha outras atividades correlatas  que lhe sejam designadas. 
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
• descrição sintética 
• executar as atividades inerentes a sua área de atuação. 
• atuação em áreas comuns: 
• executar as atividades públicas das mais variadas áreas de atuação junto a comunidade local, em 

conformidade com as determinações superiores; 
• coletar dados e informações a respeito de atividades públicas; 
• realizar demais atividades correlatas ou determinada por autoridades superiores; 
• atuação no PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde: 
• realização do cadastramento das famílias; 
• participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio-econômico da 

comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do 
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento de sua área de 
abrangência; 

• realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; 
• realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência nos domicílios que 

apresentam situações que requeiram atenção especial; 
• atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; 
• execução da vigilância de crianças menores de 01 (um) ano consideradas em situação de risco; 
• acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; 
• promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de 

referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; 
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• promoção do aleitamento materno exclusivo; 
• monitoramento das diarréias e promoção da reidratação oral; 
• monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais de risco e 

encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de referência; 
• monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 
• orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, gravidez precoce e uso de 

drogas; 
• identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-natal na unidade de saúde de 

referência; 
• realização de ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, 

encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames periódicos nas unidades 
de saúde de referência; 

• realização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar; 
• realização de ações educativas referentes ao climatério; 
• realização de atividade de educação nutricional nas famílias e na comunidade; 
• realização de atividade de educação em saúde bucal na família, com ênfase no grupo infantil; 
• busca ativa das doenças infecto-contagiosas; 
• apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de 

notificação compulsória; 
• supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com 

tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; 
• realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso; 
• identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos familiares para o apoio 

necessário no próprio domicílio; 
• incentivo a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de deficiência psicofísica; 
• orientação às famílias e à comunidade para prevenção e o controle das doenças endêmicas; 
• realização de ações educativas para prevenção do meio ambiente; 
• realização de ações para sensibilização das famílias e da comunidade para abordagem dos direitos 

humanos; 
• estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade; 
• outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais; 
• utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 

atuação; 
• registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, no Sistema de Informação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde – SIPACS, e no Sistema de Informática do órgão 
municipal de saúde, todos os procedimentos de sua competência que foram realizados. 

• cumprir demais atividades de saúde que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde 
concernente ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 

•     executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de saúde. 
 
CARGO: AGRÔNOMO 
• descrição sintética 
• elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos produtivos agropastoris e 

agro-industriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a 
reprodução de recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. 

• descrição detalhada 
• organizar, programar, orientar, controlar e supervisionar as atividades relativas ao fomento 

agropecuário e do abastecimento no Município; 
• estimular e orientar a criação de hortas comunitárias; 
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• produzir viveiros de mudas frutíferas, florestais e ornamentais para atender a demanda da 
comunidade rural; 

• organizar sistema de informações básicas sobre a potencialidade da região e da força agrícola do 
Município; 

• incentivar as iniciativas dos produtores rurais, principalmente os mini e os pequenos produtores; 
• promover a execução de cursos de treinamento técnico de natureza informativa, isoladamente ou 

em conjunto com órgãos e associações de classes da comunidade; e reverter o processo de 
degradação de recursos naturais renováveis do Município, com base em alternativas tecnológicas 
que aumentem a produção 

• trabalhar em conjunto com outros órgãos que visam controlar a erosão hídrica vegetal, a 
produtividade agrícola e a renda líquida do produtor de olerícolas, fazendo com que o mesmo 
aproveite o máximo dos recursos disponíveis em sua propriedade; 

• acompanhar estudos e pesquisas de campo e laboratório de forma a obter resultados adequados às 
condições regionais; 

• incentivar, organizar e promover feiras de produtores local; 
• coordenar e dar  assistência técnica a hortas comunitárias, nas associações de bairros, entidades, 

escolas e pessoas interessadas; 
• elaborar e orientar sobre métodos e técnicas de produção, realizando estudos e experiências, a fim 

de melhorar produtividade e garantir a reprodução da fertilidade do solo, dos recursos hídricos e 
do patrimônio genérico; 

• elaborar projetos técnico-econômicos relativo à cultivos e criações, bem com promover sua 
implantação; 

• desenvolver novos métodos de combate a ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de 
insetos, bem como aprimorar os já existentes; 

• orientar projetos de irrigação, drenagem, adubagem e rotatividade de cultivos, para aprimorar as 
técnicas de tratamento do solo e exploração agrícola; 

• realizar vistorias e emitir laudos técnicos; 
• orientar funcionários que auxiliam na execução de atribuições típicas da classe; orientar sobre 

processos associativos, cooperativos, sindicais e outras formas de organização agrícola; 
• promover estudos, pesquisas e ações de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 
• coordenar atividades relacionadas com o desenvolvimento e manutenção de parques, jardins e 

áreas verdes; 
• promover o desenvolvimento da arborização pública; 
• participar na discussão e na elaboração das proposituras de legislação ambiental, sistemática 

processual e ambiental, plano diretor e matérias correlatas; 
• analisar e emitir pareceres em processos relativos a questões ambientais no que tange 

microempresas, extração de árvores, poluição, entre outras; 
• executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
• descrição sintética 
• elaborar e executar programas de assistências e apoio a grupos específicos de pessoas e aos 

servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução de problemas de 
natureza social e grupal. 

• descrição detalhada 
a) na área de atendimento à população do Município: 

• coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pelo município; 
• coordenar o levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de 

pessoas, como, crianças, adolescentes, estudantes da rede escolar municipal, portadores de 
deficiência, idosos, entre outros; 
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• elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no 
mercado de trabalho; 

• elaborar ou participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde 
pública, higiene, saneamento e educação; 

• planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a implantação, 
manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; 

• realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das características de cada 
comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde  e sociais correspondam às 
reais necessidades da população; 

• realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios; 
• promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas, em domicílios e 

outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos 
de pessoas; 

• organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 
• orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face à problemas de habitação, saúde, 

higiene, educação, planejamento familiar e outros; 
• possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades de saúde, 

objetivando a participação comunitária; 
• aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; 
• prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas 

necessidades, efetuando estudos de casos, preparando-os e encaminhando-os às entidades 
competentes para atendimento; 

• manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos para a 
população, encaminhando para atendimento; 

• assessorar tecnicamente entidades assistências, orientando-as através de treinamentos específicos, 
técnicas comunitárias e noções básicas de alimentação, higiene e saúde; 

• participar de equipe multi-profissional na área instrumental e programática da instituição, de 
planejamento, implantação e acompanhamento de programas e projetos para a sistematização da 
saúde e do bem estar social; 

• elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, 
promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização 
da saúde e do bem estar social; 

• democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade, e encaminhar 
os usuários às entidades assistenciais do município e região; 

• garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde que o município não oferece, através 
de liberação de passagens e ambulância pelo processo de tratamento fora de domicilio; 

• viabilizar assistência plena ao usuário do sistema único de saúde; 
b) na área de atendimento ao servidor municipal: 

• coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas de serviço social, desenvolvendo 
atividades de caráter educativo, recreativo ou de assistência à saúde para proporcionar a melhoria 
da qualidade de vida pessoal e familiar dos servidores municipais; 

• colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, identificando e atuando na 
remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no ajustamento funcional e social do 
servidor; 

• encaminhar, através da unidade administração de recursos humanos, servidores doentes e 
acidentados no trabalho ao órgão de assistência médica municipal; 

• acompanhar a evolução psicofísica de servidores em convalescença, proporcionando-lhes os 
recursos assistenciais necessários, para ajudar em sua reintegração ao serviço, inclusive através de 
visitas domiciliares; 
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• assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por 
diminuição da capacidade laboral, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias; 

• levantar, analisar e interpretar para a Administração Municipal as necessidades, aspirações e 
insatisfações dos servidores, bem como propor soluções; 

• estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais  do trabalho; 
• esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da 

Administração Municipal; 
• prestar orientação, acompanhamento e assistência ao servidor ou a seus familiares por ocasião de 

acontecimento de fato inesperado;  
c) atribuições comuns a todas as áreas: 

• elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividade em sua área de atuação; 

• 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; 

• articipar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 
públicas e particulares, realizando 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; 

• executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Sumário da Função: Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de 
documentos e correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
participação da  organização de arquivos e fichários, digitalização de cartas, minutas e outros textos, 
seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
Descriçao do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrevendo arquivos e 
fichários, efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamentos em livros fiscais, registrando 
os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação e consulta da 
fiscalização; participa da atualização dos fichários e arquivos, classificando os documentos por 
matéria, por ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; participa do 
controle de requisições e recebimento do material de escritório, providenciando os formulários de 
solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário ao setor de 
trabalho; digitalizar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e preenchendo 
formulários e fichas, para atender as rotinas administrativas; atende chamadas telefônicas, anotando 
ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Pode operar máquinas de 
duplicação de documentos, como fotoreveladoras, xerox e mimeógrafos. Pode controlar as condições 
de máquinas , instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso, para 
providenciar, se necessário, o reparo, manutenção ou limpeza. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO V 
Sumário da Função: Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de 
documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
participação da organização de arquivos e fichários, e digitalização de cartas, minutas e outros textos, 
seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
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Descrição do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e 
fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamento em livros fiscais, registrando 
os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação e classificando 
os documentos por matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos 
mesmos; participa do controle de requisições e recebimento do material de escritório, providenciando 
os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material 
necessário ao setor de trabalho; digitalizar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender as rotinas administrativas; atende a 
chamadas telefônicas anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer 
informações. Desempenha outras atividades correlatas  que lhe sejam designadas. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VII 
Sumário da Função: Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de 
documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
participação da organização de arquivos e fichários, e digitalização de cartas, minutas e outros textos, 
seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
Descrição do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e 
fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamento em livros fiscais, registrando 
os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação e classificando 
os documentos por matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos 
mesmos; participa do controle de requisições e recebimento do material de escritório, providenciando 
os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material 
necessário ao setor de trabalho; digitalizar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender as rotinas administrativas; atende a 
chamadas telefônicas anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer 
informações. Desempenha outras atividades correlatas  que lhe sejam designadas. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO VIII 
Sumário da Função: Executa os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de 
documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 
participação da organização de arquivos e fichários, e digitalização de cartas, minutas e outros textos, 
seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender as 
necessidades administrativas. 
Descrição do Cargo: Coleta dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e 
fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; efetua lançamento em livros fiscais, registrando 
os comprovantes de transcrições comerciais, para permitir o controle da documentação e classificando 
os documentos por matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos 
mesmos; participa do controle de requisições e recebimento do material de escritório, providenciando 
os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material 
necessário ao setor de trabalho; digitalizar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou 
impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender as rotinas administrativas; atende a 
chamadas telefônicas anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer 
informações. Desempenha outras atividades correlatas  que lhe sejam designadas. 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
• Realizar o levantamento dos problemas de saúde do Município, sob a supervisão do titular do órgão 
de Saúde;   
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• Supervisionar o atendimento nos postos de saúde do Município controlando as condições sanitárias, 
de higiene e das quantidades de medicamentos postos a disposição da comunidade.  
• Providenciar a esterilização e disposição no local adequado do material necessário.  
• Orientar o PÚBLICO quanto a prevenção da saúde.  
• Zelar pelo uso dos instrumentos utilizados.  
• Providenciar o bom atendimento as pessoas que se dirigem aos postos de saúde para tratamento.  
• Executar outras atividades correlatas.  
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Sumário da Função : Realizar pequenos reparos, limpeza e tarefas de ordem geral. 
Descrição do Cargo: Executar serviços braçais, de limpeza e outras tarefas de ordem geral. 
 
CARGO: AUXILIAR EM LABORATÓRIO 
• descrição sintética 
• Auxiliar nos trabalhos desenvolvidos nos Laboratórios das Unidades de Saúde do Município, 

conforme determinação superior. 
• descrição detalhada 
• Utilizar e manipular os materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo com as normas de 

higiene e segurança para garantir a qualidade do produto fabricado. 
• Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, coletando, acondicionando 

e enviando as amostras para análise laboratorial. 
• Participar na provisão, previsão e controle de materiais e equipamentos. 
• Auxiliar no desempenho das atividades laboratoriais. 
• Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento da 

prestação dos serviços de saúde pública. 
• Preparar medicamentos e insumos farmacêuticos, realizando operações de transferência da massa, 

divisão, transporte e medições, manipulando as fórmulas farmacêuticas como pílulas, 
comprimidos, pomadas e outros, sob orientação do Bioquímico responsável. 

• Realizar experiências e estudos, auxiliando o Bioquímico no aperfeiçoamento ou criação de novos 
processos de conservação de alimentos e bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, 
purificação e tratamento de águas residuais. 

• Executar ou auxiliar na execução de exames de laboratório (sangue, fezes, urina, etc.). 
• Executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: EDUCADOR INFANTIL 
1) Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as                                      
seguintes atribuições: 

• Atuar em Centros de Educação Infantil, atendendo integralmente, no que lhe compete, a 
criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade; 

• Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional interagindo com 
os demais profissionais; 

• Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta 
pedagógica da instituição educacional; 

• Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral 
da criança, consignadas na proposta político-pedagógica; 

• Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento 
e interação; 

• Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do 
desenvolvimento infantil; 

• Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de 
higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada; 
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• Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; 
• Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e 

ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; 
• Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades 

da criança de até cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 
étnicas, religiosas, sem discriminação alguma; 

• Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade; 
• Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento 

infantil; 
• Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração Municipal; 
• Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la; 
• Cumprir outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas 

emanadas do Órgão Municipal de Educação; 
• Cumprir, além destas, as atribuições previstas no Regimento Interno. 

2) Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, 
as seguintes atribuições:      

• Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
• Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, visando 

atingir os objetivos pedagógicos; 
• Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada profissional; 

 
• Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da 

sociedade com a instituição educacional; 
• Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento das crianças, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
• Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e 

desenvolvimento profissional; 
• Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes e 

as famílias; 
• Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 

desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou da instituição educacional; 
• Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da instituição educacional em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 

• Acompanhar e supervisionar o funcionamento da instituição educacional, zelando pelo 
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 

3) Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção                                 7.Senso de organização 
2. Paciência                                                  8.Demonstrar afetividade 
3. Iniciativa                                                    9.Sensibilidade 
4. Trabalhar em equipe                                10.Autocontrole 
5. Flexibilidade                                             11.Capacidade de observação 
6. Criatividade 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
• Participar na formulação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde publica, materno-
infantil, imunização e outros.  
• Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população, 
interpretando e avaliando resultados.  
• Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para pessoal de 
enfermagem, estabelecimento de normas e organização de serviços operacionais de enfermagem.  
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• Participar na elaboração de projetos, pesquisas e estudos na área de enfermagem.  
• Opinar na compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações técnicas e verificando 
necessidades.  
• Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e familiares, quando da 
internação ou alta, verificando e orientando o exato cumprimento de prescrições medicas quanto a 
tratamento, medicamentos e dietas. • Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia 
especializada sob controle medico, preparação de campo operatório e esterilização do material de 
enfermagem.  
• Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas.  
• Executar outras atividades correlatas.  
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
Sumário da Função: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos. Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa 
sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres 
humanos e dos animais. 
Descrição do Cargo: DISPENSAR MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLÓGICOS, COSMÉTICOS, 
ALIMENTOS ESPECIAIS E CORRELATOS: selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e 
sistemas de dispensação; avaliar prescrição; dialogar com prescritor e paciente; indicar medicamento 
conforme diagnóstico profissional; proceder à dispensação; instruir sobre medicamentos e correlatos; 
avaliar eficácia de tratamento; notificar fármaco-vigilância. GARANTIR A QUALIDADE DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: validar método de análise; validar produtos, processos, 
áreas e equipamentos; analisar indicadores de qualidade; monitorar produtos, processos, áreas e 
equipamentos; sugerir mudança de processos; emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte 
de produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa. 
SUPERVISIONAR ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS: 
comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; reembalar 
produtos; assegurar condições de entrega; colaborar na definição de logística de distribuição. 
PRESTAR SERVIÇOS: orientar usuário no uso de produtos; aplicar injetáveis; realizar pequenos 
curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia; verificar temperatura de cliente. 
 
CARGO: MOTORISTA 
Sumário da Função: Dirige veículos pesados como caminhões, ônibus ou carretas, manipulando os 
comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo no trajeto indicado, segundo as regras de 
trânsito, para transportar cargas. 
Descrição do Cargo: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e 
óleo do Carter, testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento; 
examina as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se 
processarão carga e descarga, para dar cumprimento à promoção estabelecida; liga o motor do veículo 
girando a chave de ignição para aquecê-lo e possibilitar sua movimentação; dirige o caminhão, 
manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e de sinalização, para conduzí-lo aos 
locais de carga e descarga; zela pela documentação de carga e do veículo, verificando sua legalidade e 
correspondência aos volumes, para apresentá-la às autoridades competentes quando solicitada, nos 
postos de fiscalização; controla a carga e descarga do material transportável, comparando-os aos 
documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no veículo, para evitar 
acidentes e atender corretamente o usuário; zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e 
solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado; recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. Desempenhar 
outras atividades correlatas. 
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CARGO: OPERADOR DE MOTO NIVELADORA 
Sumário da Função: Opera equipamento pesado manuseando o volante, alavanca de comando, 
acionando pedais para prestar apoio e desenvolver as atividades das áreas; executa inspeção no 
equipamento observando o estado geral da lataria, pneus, sistema de freios e nível de óleo, para ter 
certeza de que o mesmo possui condições de operação; opera os equipamentos, manuseando-os e 
acionando-os  para dar continuidade ao serviço; executa limpeza no equipamento, utilizando panos e 
vassouras e retirando resíduos de minério e detritos, para evitar danos. 
Descrição do Cargo: Conduz máquinas, acionando o motor e manipulando os dispositivos de marcha 
para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Opera máquina niveladora munida de uma 
lâmina ou um escarificador e movida por autopropulsão ou por reboque, manipulando os comandos 
de marcha e direção, para nivelar terrenos na construção de edifícios, estradas, pistas de aeroportos e 
de outras obras; manobra a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da 
niveladora ou da pá mecânica para possibilitar a movimentação da terra; movimenta a lâmina 
niveladora ou pá mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle para 
posicionar o mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra a máquina acionando os 
comandos para empurrar a terra solta, rebaixar as mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a terra 
para outro lugar. Pode especializar-se em operar um tipo específico de máquina niveladora a ser 
designado de acordo com a especialização. 
 
CARGO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
Sumário da Função: Opera equipamento pesado manuseando o volante, alavanca de comando, 
acionando pedais para prestar apoio e desenvolver as atividades das áreas; executa inspeção no 
equipamento observando o estado geral da lataria, pneus, sistema de freios e nível de óleo, para ter 
certeza de que o mesmo possui condições de operação; opera os equipamentos, manuseando-os e 
acionando-os  para dar continuidade ao serviço; executa limpeza no equipamento, utilizando panos e 
vassouras e retirando resíduos de minério e detritos, para evitar danos. 
Descrição do Cargo: Conduz máquinas, acionando o motor e manipulando os dispositivos de marcha 
para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Opera uma máquina montada sobre rodas ou 
esteiras e provida de uma pá de comando hidráulico, conduzindo-a e acionando os comandos de 
tração e os comandos hidráulicos, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais 
semelhantes. Desempenha tarefas similares às que realiza o operador de escavadeira, porém, é 
especializado na operação de uma pá carregadeira que escava ou colhe materiais e os verte em 
caminhões, veículos de carga pesada e em outros recipientes.  
 
CARGO: PSICÓLOGO 
Sumário da Função: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para determinação de características afetivas, 
intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, 
seleção e treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos. 
Descrição do Cargo: Procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, 
observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e de outra natureza , para obter 
elementos relevantes ao estudo dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, 
personalidades e outros aspectos do  comportamento humano e animal; analisa a influência dos fatores 
hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, 
consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos 
de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais 
e de personalidades; promove a correção de distúrbios emocionais e de personalidades; promove a 
correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas, 
para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; elabora e aplica 
testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de 
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inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis 
desajustamentos ao meio social, ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar 
a terapia adequada; participar na elaboração de análises ocupacionais, observando as condições de 
trabalho e as funções típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de 
personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e 
orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e 
avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo entrevistas e elaborando 
e aplicando testes, provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos serviços 
de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no campo educacional, estudando 
a importância da motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir 
para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de 
características especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito de pacientes, 
transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos analistas 
e psiquiatras subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; 
diagnosticam a existência de  possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais 
mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros 
reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades 
momentâneas. 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Descrição sintética do Cargo: 
• Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes da Instituição, 
auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela desenvolvidos. Trabalhar em 
conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança. 
Descrição analítica na Área de Atuação: 
• Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob 

supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas 
na Instituição. 

• Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de 
vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar. 

• Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos 
mesmos. 

• Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação. 
• Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo 

instruções médicas ou de enfermagem. 
• Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de 

medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. 
• Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de 

enfermagem. 
• Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, 

endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro. 
• Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem. 
• Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura. 
• Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. 
• Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a 

realização de relatórios e controle estatístico. 
• Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o 
   necessário. 
• Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da 

Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente. 
• Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. 
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• Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 
comunicando ao superior eventuais problemas. 

• Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como 
seu armazenamento e distribuição. 

• Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou 
desgastados. 

• Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no 
lactário ou no domicílio. 

• Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. 
• Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
• 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. 
• Executar outras atividades correlatas ou determinadas. 
 
CARGO: VETERINÁRIO 
• descrição sintética 
• planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de 

atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, consultas, exercendo fiscalização e 
inspeção sanitária animal, para assegurar a sanidade dos animais, a produção racional e econômica 
de alimentos e a saúde da comunidade. 

• descrição detalhada 
• planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e 

à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se  de levantamentos de necessidades e do 
aproveitamento dos recursos existentes; 

• proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos 
e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e estabelecer a 
terapêutica adequada; 

• prescrever fórmulas de alimentação e nutrição animal; 
• promover o controle sanitário da reprodução animal destinada à indústria e à comercialização no 

Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, para 
proteger a saúde individual e coletiva da população; 

• promover e supervisionar a fiscalização e inspeção sanitária nos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, 
realizando visitas in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; 

• treinar os servidores municipais envolvidos na atividades relacionadas com fiscalização sanitária, 
bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas; 

• orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de 
origem animal elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor 
qualidade dos alimentos; 

• proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e 
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; 

• participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e 
raiva animal, inclusive vacinação; 

• fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos, 
estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico 
da ciência veterinária; 

• 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; 
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• 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 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 
trabalho técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao  Município; 

• validar a licença sanitária, mediante a aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião 
da inspeção; 

• orientar as indústrias de alimentos quanto a elaboração de processo para petição de registro; 
• executar outras tarefas correlatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


