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ANEXO II 

 
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Atribuições do Cargo: Executar atividades administrativas de pessoal, material, finanças, produção 
e prestação de serviços, classificando e conferindo documentos. Realizar levantamentos, análises de 
dados para pareceres e informações em processos e outros atos relacionados com as atividades 
administrativas da Prefeitura. Conferir valores e documentos efetuando anotações, cálculos e 
registros de acordo com as rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação. Participar na 
elaboração da proposta orçamentária da unidade. Redigir correspondência interna e externa.Atender 
o público, prestando informações relativas à sua área de atuação.Executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimentos básicos em informática. 
 
 
AGENTE AUXILIAR 
 
Atribuições do Cargo: Protocolar documentos, preencher requerimentos, providenciar 
documentação, pesquisar arquivo de leis, tirar cópias, fazer triagem de correspondência para 
postagem, recebimento e distribuição, preparar relatórios para o INSS relativos a obras, arquivar 
processos, registrar leis e decretos, fazer registro e encaminhamento de processos. 
Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimentos básicos em informática. 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF 
 
Atribuições do Cargo: Profissional de nível médio trabalha em campo através do acompanhamento 
das famílias cadastradas pelo Programa de Saúde da Família, para trabalharem nos distritos onde 
serão instalados os Postos de PSF.  
Requisito: Ensino Médio completo. 
 
 
ALMOXARIFE 
 
Atribuições do Cargo: Organização de estoque, recebimento de pedidos, levantamento estatístico 
de consumo, controle de estoque. 
Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimentos em informática comprovado: Word e Excel. 
 
 
ASSISTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
Atribuições do Cargo: Executar as tarefas designadas pelo contabilista responsável.  Executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimentos em informática: Word, Excel. 
 
 
ATENDENTE DE FARMÁCIA 
 
Atribuições do Cargo: Dispensação de medicamentos, atendimento direto ao público, 
preenchimentos de questionários e planilhas. Conhecimento comprovado de informática (Word, 
Excel). 
Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimentos em informática: Word, Excel. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Atribuições do Cargo: Realizar trabalhos de protocolo, seleção, classificação, registro e 
arquivamento de documentos administrativos em geral; redigir informações de rotina; efetuar controle 
de estocagem; digitar textos e relatórios, confeccionar planilhas, alimentar sistemas, efetuar serviço 
de entrega de documentos: 
Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimento comprovado em informática (Word, Excel, Power 
point).  
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE 
 
Atribuições do Cargo: Fazer curativos, aplicar injeções e vacinas, medir pressão arterial, auxiliar o 
trabalho do enfermeiro e do médico. 
Requisito: Ensino Médio completo. 
 
 
CADISTA 
 
Atribuições do Cargo: Copiar ou desenvolver, sob supervisão, projetos e desenhos de arquitetura: 
plantas, cortes, fachadas, cobertura, localização e detalhes. Os desenhos serão elaborados utilizando 
programas de computação gráfica (AutoCAD r14 ou 2000). Executar outras tarefas. 
Requisito: Ensino Médio completo e Curso de AutoCAD 2D (R13, R14 ou 2000). 
 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
 
Atribuições do Cargo: Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras com finalidade 
de emissão e controle dos Alvarás de Localização e Funcionamento. Auxiliar as demais Secretarias 
fazendo a interface das atividades dessas e seus os aspectos ambientais. Fazer vistorias e emitir 
pareceres para definir as autorizações de abate, substituição ou poda de árvores quando solicitados. 
Auxiliar no controle e monitoramento das operações das ETA’s, ETE’S e Aterro Sanitário. 
Requisito: Técnico em Meio Ambiente. Conhecimento básico da legislação ambiental, conhecimento 
básico de tratamento de água e operação e monitoramento de Aterro Sanitário, aptidão para 
comunicação com o público, conhecimento básico em informática para o nível de usuário (Windows e 
seus aplicativos). Conhecimento básico de licenciamento ambiental (LP), (LI), LO e outorgado IGAM, 
conhecimento das estruturas administrativas dos Órgãos Ambientais no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal. 
 
 
FISCAL DE OBRAS 
 
Atribuições do Cargo: Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações, parcelamento, 
uso e ocupação do solo e demais disposições da legislação urbanística. Colaborar na coleta de 
dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal.Desempenhar outras tarefas 
concernentes à fiscalização de obras.Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação 
municipal.Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Curso técnico em edificações. 
 
 
FISCAL DE POSTURAS 
 
Atribuições do Cargo: Fazer cumprir a legislação municipal relativa a posturas e demais disposições 
de política administrativa, inclusive legislação ambiental, mediante: 
 A fiscalização permanente; 
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 A lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de 
multa; 
 A interdição do estabelecimento; 
 A apreensão de bens e mercadorias; 
 O cumprimento de diligências; 
 Informações e requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e 
concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal; 
Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal; Executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Ensino Médio completo. 
 
 
FISCAL SANITÁRIO 
 
Atribuições do Cargo: Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, 
mediante: 
 A fiscalização permanente; 
 A lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de 
multa; 
 A interdição do estabelecimento; 
 A apreensão de bens e mercadorias; 
 O cumprimento de diligências; 
 Informações e requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e 
concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal. 
Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal. Executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Ensino Médio Técnico. 
 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
 
Atribuições do Cargo: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas 
relativas à tributação, fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas 
fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de 
infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir 
processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o 
cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e às 
posturas municipais; colaborar com as cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão de obras 
públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a 
finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; manter atualizado o 
cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações 
pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou 
instituições financeiras; elaborar relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo da 
higiene pública e sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: Curso Técnico em Contabilidade. 
 
 
MONITOR DE ENSINO ESPECIAL 
 
Atribuições do Cargo: Colaborar com o Professor Titular nas atividades relacionadas à formação de 
crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais entre elas acompanhar e assistir as 
aulas; contribuir para o desenvolvimento de atividades e projetos pedagógicos; oficinas de artes, 
trabalhos manuais e atividades físicas promovendo o processo de ensino/aprendizagem; 
autoconhecimento, coordenação motora, relações humanas e sociais entre os alunos e professores; 
exercer atividades de assistência na coordenação pedagógica de alunos com necessidades 
especiais, inclusive assistindo-os em suas necessidades básicas de higiene, alimentação e 
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locomoção; participar da avaliação do rendimento escolar; atender às dificuldades de aprendizagem 
do aluno, auxiliando-os nas tarefas escolares; participar de reuniões pedagógicas com pais e 
professores; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria 
Municipal de Educação, por si ou por convênios com outras entidades; participar de atividades 
escolares que envolvam a comunidade; auxiliar na promoção de atividades que visem à participação 
dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem, desenvolvimento humano 
e social; acompanhar e assistir a elaboração e execução de projetos de pesquisa sobre o ensino 
municipal para crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais; participar de 
programas de avaliação escolar ou institucional; acompanhar visitas externas, excursões e 
exposições de trabalhos, apresentações artísticas e outras atividades realizadas pelos alunos fora do 
ambiente escolar; realizar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
Requisito Ensino Médio completo com Magistério. 
 
 
MONITOR DE CRECHE 
 
Atribuições do Cargo: auxiliar no trabalho de assistência aos usuários das creches municipais, em 
cuidados como higiene, alimentação e acompanhamento nas atividades de recreação; zelar pela 
organização das creches, executando serviços de limpeza de ambientes, utensílios e espaços 
internos e externos, acompanhar e prestar apoio necessário ao trabalho de professores, psicólogos e 
outros profissionais envolvidos no atendimento à criança; realizar outras atividades correlatas.  
Requisito: Ensino Médio Completo com Magistério 
 
 
SECRETÁRIA (O) ADMINISTRATIVA (O)  
 
Atribuições Do Cargo: Funções Burocráticas De Apoio Administrativo. Coordenação Dos Setores 
De Dependência Da direção, apresentando relatórios de resultados e recursos para melhorias. Auxílio 
nas execuções das tarefas designadas pela direção, execução dos serviços de recursos humanos 
(fechamento de ponto, controle de ponto), acompanhamento dos processos de licitação de materiais 
de uso da secretaria Municipal de Saúde. 
Requisito: Ensino Médio Completo. Conhecimentos de informática: Word, Excel. 
 
 
SECRETÁRIO(A) DE ESCOLA 
 
Atribuições Do Cargo: Fazer matrícula, preparar cadastro de alunos, arquivar documentação, 
elaborar relatórios, preparar material para as aulas conforme solicitado pelos professores, realizar 
outras tarefas correlatas que lhe forem solicitadas. 
Requisito: Ensino Médio Completo com Magistério. Conhecimentos de informática: Word, Excel. 
 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
Atribuições do Cargo: Para atender a Diretoria de Contabilidade e a Controladoria Municipal. Fazer 
análise de balanço, verificar contas de resultado, estoque, patrimônio, conhecimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, licitação, análise e liquidez, contabilidade pública, lançamentos. 
Conhecimento de informática e internet. Elaborar relatórios para o TCE e TCU. 
Requisito: Curso Técnico em Contabilidade e Registro no Conselho Competente. 
 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
 
Atribuições do Cargo: Técnico de nível médio faz vistorias e fiscalização em atividades 
potencialmente poluidoras com finalidade de emissão e controle dos Alvarás de Localização e 
Funcionamento. Auxilia as demais secretarias fazendo a interface das atividades dessas e seus os 
aspectos ambientais. Faz vistorias e emite parecer para definir as autorizações de abate, substituição 
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ou poda de árvores quando solicitados. Auxilia no controle e monitoramento das operações das 
ETA’s e Aterro Sanitário ETE’s. 
Requisito: Curso Técnico em Meio Ambiente e registro no Conselho Competente se houver. 
 
TECNICO EM TELEINFORMÁTICA 
 
Atribuições do Cargo: Técnico com curso em tele-informática, cabeamento estruturado em fibra 
ótica, par metálico, gerenciamento e manutenção de rede e internet, teste e certificação de rede, 
noções sobre rede de dados, desenvolvimento de projetos de infra-estrutura, manutenção  
de computadores, aparelhos, telefones, PABX marcas Panasonic, Fax, noções de normas ABNT/ndr 
– 145656 de rede telecomunicações. 
Requisito: Curso Técnico em Teleinformática e Registro no Conselho Competente se houver. 
 
 
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM: 
 
Atribuições do Cargo: Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal 
auxiliar na área ambulatorial; acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de 
acordo com programas de ações preventivas e curativas de saúde; executar ações de enfermagem 
atendendo e preparando pacientes, aplicando injeções, vacinas, soro, curativos e acompanhando 
tratamento, conforme prescrição médica; executar tarefas de maior complexidade; auxiliar médicos e 
enfermeiros em suas atividades específicas; participar nas ações de vigilância epidemiológica, 
coletando notificações, orientando equipes auxiliares na investigação de surtos, tabulando e 
analisando dados de mortalidade; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho 
e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Curso técnico em Enfermagem e Registro no Conselho Competente. 
 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 
 
Atribuições do Cargo: Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal 
auxiliar na área ambulatorial; acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de 
acordo com programas de ações preventivas e curativas de saúde; proceder às radiografias, 
mamografias e outros procedimentos de sua competência, com a utilização de equipamentos 
apropriados; proceder à revelação dos mesmos, avaliando-os e refazendo-os quando necessário; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas 
Requisito: Curso Técnico em Radiologia e Registro no Conselho Competente. 
 
 
INSPETOR DE ALUNOS: 
 
Atribuições do Cargo: Auxiliar na manutenção da ordem e disciplina dos alunos dentro do recinto da 
escola; coordenar a entrada e saída dos alunos; evitar, na medida do possível que os alunos faltem 
às aulas e fiquem pelos corredores e pátios das escolas, levando à direção da escola qualquer fato 
ou atitude suspeita em relação aos alunos; evitar discussões e brigas entre os alunos; fiscalizar e 
coibir sem violência o uso de drogas e armas no ambiente escolar. 
Requisito: Ensino Médio completo. 
 
 
AUXILIAR EM LABORATÓRIO (Saúde) 
 
Atribuições do Cargo: Fazer a assepsia de agulhas e vidraria, como provetas, pipetas, tubos, 
seringas e outros recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os, para garantir o seu uso 
dentro do que impõe as normas; limpa instrumentos e aparelhos, como microscópio, centrífugas 
autoclaves ou estufas utilizando panos, escovas ou outros expedientes, para conservá-los e 
possibilitar o seu uso imediato; realiza o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e 
similares, valendo-se de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-los conforme determina a 
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ordem de serviço; faz colheitas de amostras de água, leite e outros materiais, utilizando técnica 
especial, instrumentos e recipientes apropriados, para possibilitar exames dessas substâncias; trata 
dos animais do biotério, cuidando da sua alimentação e higiene, para mantê-los em condições de 
aproveitamento nos testes e pesquisas laboratoriais; auxilia na realização de várias tarefas de 
laboratório, preparando meios de cultura, fazendo semeaduras e preparando vacinas, para aumentar 
o rendimento dos trabalhos aí realizados 
Requisito: Ensino Médio completo.    
 
 
AGENTE DE ENDEMIAS E AGENTE DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA: 
 
Atribuições do Cargo: Fazer as investigações necessárias junto à comunidade da sede e dos 
distritos, nas áreas urbanas e rurais, para a detectação e o combate à dengue, à esquistossomose e 
outras doenças infectocontagiosas ou parasitárias. 
Requisito: Ensino Médio completo. 
 
 
ASSISTENTE ODONTOLOGICO 
 
Atribuições do Cargo: Fazer a profilaxia e fluoretação dentária em crianças; auxiliar os trabalhos do 
dentista no consultório; controlar agenda de tratamentos odontológicos no programa saúde da família. 
Requisito: Ensino Médio com experiência mínima de 6 meses. 
 
 
HIGIENISTA:  
 
Atribuições do Cargo: Acompanhar e desenvolver os programas de governo da Secretaria de 
Saúde, junto à população, nas Escolas, nos Postos de Saúde, e de acordo com o Programa de 
Saúde da Família - PSF, orientando, prevenindo, ensinando a população e, principalmente as 
crianças e adolescentes os cuidados com a higiene bucal e dental; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 
Requisito: Ensino Médio Completo e curso THD – Técnico em Higiene Dental com Registro no 
Conselho Competente. 
 
 
ORÇAMENTISTA DE OBRA 
 
Atribuições do Cargo: Realiza o orçamento da obra, de acordo com o projeto como um todo, em 
seus mínimos detalhes, realizando pesquisas de preços, planejando despesas permanentes, 
necessárias e eventuais, adequando ao cronograma da obra. 
Requisito: Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura. 
 
PEDAGOGO 
 
Atribuições do Cargo: Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, 
escolher formas de ensino e material didático apropriado aos programas de ensino que se pretende 
atingir; promover cursos de aperfeiçoamento para os professores municipais, supervisionar o ensino, 
verificando sua adequação às determinações pedagógicas e aos padrões curriculares, supervisionar 
programas de caráter cívico, cultural, artístico e esportivo; orientar os trabalhos de secretaria de 
escola visando à correta apresentação dos planos de curso e disciplina, lançamento de notas, 
preenchimento de diários e históricos escolares e documentação escolar pertinente á vida escolar do 
educando, propor programas de formação continuada para docentes, instruir na composição do 
projeto político-pedagógico da unidade de ensino, acompanhar a execução e implementação dos 
planos municipais de educação, exercer atividades correlatas. 
Requisito: Curso Superior em Pedagogia. 
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PROFESSOR - PEB I 
 
Atribuições do Cargo: Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos 
pedagógicos; ministrar aulas, promovendo o processo de ensino/aprendizagem; exercer atividades de 
coordenação pedagógica; participar da avaliação do rendimento escolar; atender às dificuldades de 
aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência; participar de reuniões 
pedagógicas; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela secretaria 
Municipal de Educação; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; elaborar 
relatórios; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de 
aprendizagem; elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal; participar de 
programas de avaliação escolar ou institucional; realizar outras tarefas correlatas que lhe forem 
designadas. 
Requisito: Curso Superior em Normal Superior/Pedagogia dos anos iniciais. 
 
 
PROFESSOR PEB II (MATEMÁTICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, QUÍMICA, FÍSICA) 
 
Atribuições do Cargo: Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos 
pedagógicos; ministrar aulas, promovendo o processo de ensino/aprendizagem; exercer atividades de  
coordenação pedagógica; participar da avaliação do rendimento escolar; atender às dificuldades de 
aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência; participar de reuniões 
pedagógicas; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela secretaria 
Municipal de Educação; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; elaborar 
relatórios; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de 
aprendizagem; elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal; participar de 
programas de avaliação escolar ou institucional; realizar outras tarefas correlatas que lhe forem 
designadas. 
Requisito: Licenciatura plena em Ciências Biológicas, Física, Geografia, Matemática e em Química 
(áreas em que deverão lecionar). 
 
 
BIBLIOTECÁRIO   
 
Atribuições do Cargo: Proceder à organização, catalogação e classificação dos acervos 
bibliográficos das bibliotecas escolares; organizar bibliotecas nas escolas que não as possui; planejar 
a difusão cultural e o uso dos acervos bibliográficos municipais criando programa de apoio às 
unidades de ensino; monitorar visitas de educandos às bibliotecas instaladas, possibilitando maior 
acesso aos títulos disponíveis; promover o intercâmbio entre as unidades instaladas e órgãos 
públicos ou privados, de modo a permitir maior variedade de títulos na formação dos acervos 
escolares e atualização das publicações; planejar e executar o programa de visitação e 
aproveitamento dos acervos das bibliotecas municipais e escolares; contribuir para a implantação do 
serviço de informatização e disponibilização on line dos acervos existentes; executar atividades 
correlatas, inerentes à profissão.   
Requisito: Superior em Biblioteconomia com Registro no Conselho Competente. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Atribuições do Cargo: Aconselhar e orientar servidores afetados em seu equilíbrio emocional, 
baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento pessoal, 
promovendo o seu ajustamento ao meio social; promover a participação consciente dos indivíduos 
em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educacionais, recreativas 
e culturais, visando o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; desenvolver a 
consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à participação 
em atividades comunitárias, interrelacionando o indivíduo com o grupo; programar a ação básica de 
uma comunidade no campo social, médico e outros; orientar o município e as diversas comunidades 
no sentido de promover o desenvolvimento harmônico; fazer análises sócio-econômicas dos 
habitantes da cidade; colaborar no tratamento de doenças psicossomáticas, atuando na remoção de 
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fatores psicossociais e econômicos que afetam os indivíduos; facilitar na comunidade, a formação de 
mão-de-obra que atenda as necessidades do mercado; assistir as famílias nas suas necessidades 
básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza; 
dar assistência ao menor carente ou ao infrator, auxiliando os na recuperação e na integração na vida 
comunitária; cadastrar pessoas ou famílias que vivem em condições de miserabilidade extrema, 
visando sanar essa condição, através dos programas de governo; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: Curso Superior em Serviço Social e Registro no Conselho Competente. 
 
 
BIOQUÍMICO 
 
Atribuições do Cargo: Realizar pesquisas sobre a composição, função e processos químicos dos 
organismos vivos; testar e analisar materiais e substâncias colhidos; estudar a ação de alimentos, 
medicamentos e outras substâncias; participar da execução de programas, estudos, pesquisas e 
outras atividades de saúde; realizar e participar de reuniões com a sociedade, para definir ações que 
melhorem as condições de vida; analisar e determinar probabilidade de doenças epidemiológicas, 
alertando para sua proliferação; testar a qualidade da água consumida pela população; conhecimento 
em computação. 
Requisito: Curso Superior em Farmácia/Bioquímica e registro no Conselho Competente. 
 
 
ENGENHEIRO DE OBRAS  
 
Atribuições do Cargo: Atribuições: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua 
respectiva habilitação superiores, de acordo com as competências da Secretaria ou órgão onde atua.  
Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência. 
Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. Elaborar estudos, pesquisas e 
análises relativas às atividades da unidade onde atua. Orientar e supervisionar trabalhos executados 
por seus auxiliares. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho Competente. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Atribuições do Cargo: Realizar pesquisas acerca dos efeitos de medicamentos, e de outras 
substâncias sobre os órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais, fazendo 
experiências, ensaios e análises, para elaborar e ou selecionar medicamentos novos ou mais 
eficazes: Realizar experiências, ensaios e análises de substâncias diversas, estudando seus efeitos 
sobre tecidos, órgãos e funções vitais do organismo e observando as matérias que podem ser 
absorvidas, como as que servem para conservar e colorir alimentos, para determinar os efeitos dos 
medicamentos e outras substâncias sobre o metabolismo, crescimento e reprodução das células e 
sobre a circulação, respiração, digestão e outros processos vitais; testar medicamentos, comparando 
resultados das provas efetuadas em animais de laboratório cm os resultados das experimentações 
clínicas, para determinar a aplicação e as doses adequadas desses medicamentos ao tratamento das 
doenças; auxilia na elaboração de medicamentos, colaborando na organização e controle dos 
programas de produção, para assegurar a adequação e eficácia dos remédios produzidos, orientar e 
controlar o aviamento de receitas nas farmácias e clínicas e hospitais da municipalidade, prestar 
assessoramento na aquisição e estocagem de medicamentos, executar outras atividades correlatas. 
Requisito: Curso Superior em Farmácia e Registro no Conselho Competente. 
 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Atribuições do Cargo: Examinar os pacientes, visando determinar diagnósticos; promover a 
interação terapêutica paciente-médico, no sentido de condicionar o paciente para o tratamento; 
elaborar o tratamento de prevenção cardiovascular; praticar fisioterapia respiratória através de 
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manobras desobstrutivas; praticar cinesioterapia com intuito de reabilitar os pacientes; emitir 
atestados médicos quando a situação assim o requerer; reabilitar pacientes com problemas na parte 
ortopédica e reumatológica; interpretar exames para confirmar doenças e proceder a prognósticos; 
efetuar tratamento de pacientes, utilizando o processo de fisioterapia para sanar problemas como 
artrite e outros; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
tarefas correlatas. 
Requisito: Curso Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho Competente. 
 
 
FONOAUDIÓLOGO 
 
Atribuições do Cargo: Atender aos munícipes necessitados de tratamento, e em especial, ao 
convênio com a APAE. Realizar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
Requisito: Curso Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho Competente. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Atribuições do Cargo: Atender a secretaria de Saúde e a secretaria de Educação, no tocante à 
elaboração do cardápio da merenda escolar e da alimentação dos pacientes. Realizar outras tarefas 
correlatas que lhe forem designadas. 
Requisito: Curso Superior em Nutrição e Registro no Conselho Competente. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Atribuições do Cargo: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva 
habilitação superiores, de acordo com as competências da Secretaria ou órgão onde atua. Planejar, 
coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência. Prestar 
assessoramento técnico em sua área de conhecimento. Elaborar estudos, pesquisas e análises 
relativas às atividades da unidade onde atua. Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus 
auxiliares. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Curso Superior em Psicologia e Registro no Conselho Competente 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
Atribuições do Cargo: Orientar o indivíduo com limitações físicas ou mentais, em atividades 
selecionadas para restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade; facilitar a aprendizagem das 
habilidades e funções essenciais para a adaptação e a produtividade; diminuir ou corrigir patologias e 
promover e manter a saúde. Utilizar os recursos da arte, teatro, dança, música e outras atividades, 
com o objetivo de colaborar na recuperação e reintegração de pessoas acometidas de limitações 
físicas, mentais ou sociais, dentro dos planos da Secretaria Municipal de Saúde. 
Requisito: Curso Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Competente. 
 
ECONOMISTA DOMÉSTICO 
 
Atribuições do Cargo: Ter noções de biologia (incluindo anatomia, fisiologia humana e 
microbiologia), química geral; natureza técnico-profissional, tais como vestuário e têxteis, higiene e 
saúde (incluindo conteúdos de puericultura, enfermagem e saúde pública). Possibilidade de exercitar 
atuações educativas utilizando técnicas e conhecimentos científicos específicos junto às famílias e 
demais grupos sociais, empresas e instituições que desenvolvem atividades para atender à 
satisfação das necessidades de moradia, alimentação, prevenção sanitária, vestuário e 
desenvolvimento humano integral. Coordenar todos os auxiliares de limpeza e diluição para assepsia 
de todas as dependências da Secretaria Municipal de Saúde. 
Requisito: Superior em Economia Doméstica e Inscrição no Conselho Competente. 
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MÉDICOS: NEUROLOGISTA, PSIQUIATRA, PNEUMOLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA / 
ENDOSCOPISTA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTA, ORTOPEDISTA, CARDIOLOGISTA, 
REUMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, GINECOLOGISTA/ULTRASSONOGRAFISTA, 
CLINICO GERAL. 
 
Atribuições do Cargo: Examinar os pacientes, auscultando, apalpando ou fazendo uso de 
instrumentos especiais, no sentido de determinar diagnósticos ou, se necessário, receitar exames 
complementares; analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos 
e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar doenças e proceder a diagnósticos; 
prescrever medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, bem como, 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde dos pacientes; manter ficha 
médica dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, evolução das doenças, para 
efetuar orientação adequada e acompanhamento médico necessário; emitir atestados médicos, de 
saúde, sanidade, aptidão física e mental, óbito, visando atender determinações legais; atender às 
urgências cirúrgicas ou traumatológicas. 
Requisito:: Curso Superior em Medicina, Especialização na área e Registro no Conselho Regional 
de Medicina da Especialidade. 
 
 
MÉDICO DE PSF 
 
Atribuições do Cargo: Atuar permanentemente nos Postos de programa de Saúde da Família, 
localizados nos distritos e bairros de Mariana.  Examinar os pacientes, auscultando, apalpando ou 
fazendo uso de instrumentos especiais, no sentido de determinar diagnósticos ou, se necessário, 
receitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, 
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar doenças 
e proceder a diagnósticos; prescrever medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de 
administração, bem como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde 
dos pacientes; manter ficha médica dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
evolução das doenças, para efetuar orientação adequada e acompanhamento médico necessário; 
autorizar internações e remoções; determinar cirurgias; emitir atestados médicos, de saúde, 
sanidade, aptidão física e mental, óbito, visando atender determinações legais; atender às urgências 
cirúrgicas ou traumatológicas; participar de reuniões com a comunidade para desenvolver a 
consciência de higiene, cuidados básicos e melhorias nas condições de saúde dos munícipes. 
Requisito: Curso Superior em Medicina e Registro no Conselho Competente. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Atribuições do Cargo: Atendimento aos programas das Secretarias Municipais de Saúde e de 
Agricultura, no atendimento às propriedades rurais de Mariana, bem como fiscalização de frigoríficos 
e afins.  Fiscalização e controle de zoonoses. Outras tarefas correlatas. 
Requisito: Curso Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Competente 
 
 
ENFERMEIRO(A)  
 
Atribuições do Cargo: Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 
saúde pública; planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 
enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emitir parecer sobre matéria de enfermagem; exercer 
consultas de enfermagem, bem como cuidados diretos de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados à capacidade de tomar decisões imediatas; participar na 
elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos 
assistenciais de saúde; prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; participar em projeto de construção ou 
reforma de unidades de internação; prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar, 
inclusive como membro das respectivas comissões; participar na elaboração de medidas de 
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prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes, durante a 
assistência de enfermagem; participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral 
e nos programas de vigilância epidemiológica; prestar assistência de enfermagem a gestante, 
parturiente puérpera e ao recém-nascido; participar dos programas e das atividades de assistência 
integral à saúde individual e grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
acompanhar a evolução e o trabalho de parto, executar e assistir serviços de obstetrícia em situação 
de emergência e executar parto sem distorcia; participar de programas e atividades de educação 
sanitária visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participar dos 
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente dos programas de 
educação continuada; participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 
de acidentes e de doenças profissionais de trabalho; participar na elaboração e na operacionalização 
do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 
participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; prestar assistência à 
parturiente e ao parto normal; identificar as distóticas obstétricas e tomada de providência até 
chegada de médico; realizar episiotomia e episiografia, com aplicação de anestesia local quando 
necessária. 
Requisito: Curso Superior em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
 
Atribuições do Cargo: Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via 
direta, para verificar incidência de cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto à extensão 
e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para 
estabelecer o plano de tratamento; aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando 
medicamentos anestésicos; extrair raízes e dentes, restaurar cáries empregando aparelhos e 
substâncias especiais, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros eliminando 
a instalação de focos de infecções; substituir ou restaurar partes da coroa dentária, repondo com 
incrustação ou coroas protéticas para complementar ou substituir o órgão dentário, facilitando a 
mastigação e restabelecendo a estética; tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e /ou protéticos; fazer perícia odonto- administrativa, examinando a cavidade bucal e 
dentes visando fornecer atestados para admissão de servidores, concessão de licença e outros; fazer 
perícia odontolegal, para fornecer laudos, responder as questões e dar outras informações; 
aconselhar a população sobre cuidados de higiene bucal; realizar tratamentos especiais, servindo-se 
da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescrever ou 
administrar medicamentos, determinando se por via oral ou parenteral, para prevenir hemorragias pós 
cirúrgicas ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, 
examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: Curso Superior em Odontologia e Registro no Conselho Competente. 
 
 
ODONTÓLOGO PSF 
 
Atribuições do Cargo: Exercer atividades de profilaxia e procedimentos simplificados de cirurgia 
odontológica junto aos Centros de atendimento do Programa de Saúde da Família, compreendendo o 
exame dos dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar incidência 
de cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 
instrumentos especiais, encaminhar pacientes para exames laboratoriais e/ou radiológicos, para 
estabelecer o plano de tratamento ou remetê-lo ao Centro Odontológico para procedimentos clínicos 
complexos, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros eliminando a instalação 
de focos de infecções, realizar pequenas obturações e extrações de menor complexidade aconselhar 
a população sobre cuidados de higiene bucal; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas, dentro das limitações dos Centros de Atendimento do 
PSF. 
Requisito: Curso Superior em Odontologia e Registro no Conselho Competente. 
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ODONTÓLOGO SERVIÇO MÓVEL 
 
Atribuições do Cargo: Exercer atividades de profilaxia e procedimentos simplificados de cirurgia 
odontológica junto ao serviço odontológico móvel do município, compreendendo o exame dos dentes 
e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar incidência de cáries e outras 
infecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos 
especiais, encaminhar pacientes para exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o 
plano de tratamento ou remetê-lo ao Centro Odontológico para procedimentos clínicos complexos, 
fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros eliminando a instalação de focos de 
infecções, realizar pequenas obturações e extrações de menor complexidade aconselhar a população 
sobre cuidados de higiene bucal; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, dentro das limitações da consultoria odontológicas móvel. 
Requisito: Curso Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho Competente 
 
 
COORDENADOR DE CREAS 
 
Atribuições do Cargo: Coordenar as atividades do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) na prestação de serviços especializados e continuados a famílias e 
indivíduos nas diversas situações de violação de direitos, orientando as ações e atividades dos 
profissionais colocados sob sua autoridade, para promover a integração de esforços, recursos e 
meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar ações para os (as) usuários (as).  
Propor ações medidas e iniciativas para articular os serviços de média complexidade e operar a 
referência e a contra-referência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e 
especial, com as demais políticas públicas setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos.  
Requisito:: Superior completo em qualquer área das Ciências Humanas, Sociais ou Gerenciais. 
 
 
COORDENADOR DE CRAS 
 
Atribuições do Cargo: Coordenar as atividades do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), gerenciando as ações da política pública de assistência social, atuando em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, gerindo a prestação de serviços e programas 
socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, proporcionando a articulação 
destes serviços no território do Município com atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a 
proteção social.  Propor ações e medidas que alcance a vigilância da exclusão social no município; 
coordenar o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), desenvolvendo um conjunto de ações 
relativas à acolhida, informação e orientação, inserção em serviços da assistência social, tais como 
socioeducativos e de convivência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda 
e, especialmente, acompanhamento sociofamiliar. Propor ações e medidas que possam contribuir 
para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social; coordenar as 
ações que visem fortalecer os vínculos familiares e comunitários e a promoção de aquisições sociais 
e materiais às famílias, com o objetivo de fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e 
comunidades. 
Requisito: Superior completo em qualquer área das Ciências Humanas, Sociais ou Gerenciais. 
 
 
ADVOGADO 
 
Atribuições do Cargo: Orientar as unidades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania nas suas decisões internas e externas; acompanhar os procedimentos e 
processos de gestão da assistência social no Município; prestar consultoria aos conselhos 
comunitários vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social; assistir juridicamente aos internos 
da Casa de Passagem e demais programas mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania; fundamentar decisões administrativas do Secretário ao qual se encontra subordinado; 
manter-se atualizado a respeito da legislação federal e estadual que tiver influência direta nas  



 13 

 
atividades da promoção do desenvolvimento social no Município; ter conhecimento de Direito Público 
em geral, principalmente direito da criança e do adolescente, Administrativo, Tributário, 
Previdenciário, Trabalhista, Fundiário, etc. Realizar outras tarefas correlatas que lhe foram 
designadas, em concordância com a Procuradoria Geral do Município. 
Requisito: Curso Superior em Direito com Registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
BIÓLOGO: 
 
Atribuições do Cargo: elaborar, coordenar e executar projetos, trabalhos, análises e 
experimentações ou pesquisas científicas nos variados ecossistemas, considerando seus 
componentes florísticos, faunísticos e seus aspectos ecológicos; estudar a origem,evolução, 
funcionamento, estrutura, distribuição, ecologia, taxonomia, filogenia e outros aspectos das diferentes 
formas de vida, para conhecer suas características, comportamento e outros dados relevantes sobre 
vivos e o ambiente;efetuar produção especializada, manejo, multiplicação e controle quali-quantitativo 
dos seres vivos; desenvolver pesquisas de biologia, comportamento e métodos de controle biólogo de 
organismos vetores ou pragas; realizar experiências com hidrobiologia e propor soluções que visem a 
proteção do ecossistema aquático e dos recursos aquáticos em geral; estudar e pesquisar dados que 
se relacionam com a preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente e dos seres vivos; 
assessorar órgãos e laboratórios que pratiquem análises de caráter bromatológico, biológico, 
microbiológico, fito químico e sanitário; formular e elaborar estudos, projetos e pesquisas, além de 
emitir laudos técnicos e pareceres sobre a composição faunática e florística dos diversos ambientes e 
sobre os efeitos dos agentes poluentes em geral, no equilíbrio do ambiente natural.  
Requisito: Curso Superior em Biologia/Ciências Biológicas e Registro no Conselho Competente. 
 
 
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Atribuições do Cargo: Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza, 
conservação e arrumação de locais, móveis, utensílios e equipamentos; atender as normas de 
segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
Requisito: Elementar (1ª a 4ª série). 
 
GARI  
 
Atribuições do Cargo: Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza, 
conservação e arrumação de locais, móveis, utensílios e equipamentos; serviços de lanche ou similar 
no local de trabalho; controlar o abastecimento de água, correspondência e outros serviços 
municipais nos Distritos e zona rural. Realizar trabalhos de vigia diurno e noturno em órgãos, obras e 
logradouros públicos do Município. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho.Executar 
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e 
outros logradouros públicos, varrendo e recolhendo detritos.  Transportar o lixo aos depósitos 
apropriados. Efetuar trabalhos braçais pertinentes a obras e serviços urbanos e rurais. Recolher lixos, 
sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para serem transportados ao 
depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do 
tipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros, percorrer os 
logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despejar o 
lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, 
valendo-se de ferramentas manuais; transportar o lixo e efetuar o seu despejo em locais destinados; 
desempenhar funções de coletor em veículos motorizados ou tracionados por animais, varrer o local 
determinado, utilizando vassouras; reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos; colher 
os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos ou outros de depósitos apropriados, que facilitem 
a coleta e o transporte para o depósito; transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta do lixo; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: Elementar (1ª a 4ª série). 
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COVEIRO 
 
Atribuições do Cargo: Proceder à abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde 
pública. Proceder à exumação de cadáveres. Executar trabalhos de limpeza e conservação do 
cemitério. 
Requisito: Elementar (1ª a 4ª série). 
 
 
SERVENTE  
 
Atribuições do Cargo: Realizar serviços braçais sem especificação, para atender às necessidades 
da Administração Pública em geral, em obras de estradas, pontes, ruas, praças, prédios, etc. Realizar 
tarefas correlatas que lhe forem designadas. 
Requisito: Elementar (1ª a 4ª série). 
 
 
VIGIA 
 
Atribuições do Cargo: Exercer atividades de ronda e zeladoria de prédios, áreas e escolas públicas 
em horário diurno e noturno; exercer a guarda do mobiliário, equipamentos, material do serviço 
público e todo o material do serviço público fora do horário de funcionamento deste. 
Requisito: Elementar (1ª a 4ª série). 
 
 
ATENDENTE  
 
Atribuições do Cargo: Agendar os horários de consultas, informar e encaminhar os pacientes para o 
atendimento médico; auxiliar os médicos nas consultas mais simples. 
Requisito: Ensino Médio Completo. Conhecimentos básicos de informática. 
 
 


