
ANEXO II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS

CARGO: AGENTE FISCAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho que consiste em fiscalizar, inspecionar, notificar, interditar e 

desinterditar  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  prestadores  de  serviços,  feirantes, 

ambulantes,  residências,  etc.,  para  cumprimento  da  legislação  vigente.  Também  realizar 

procedimentos internos e externos acompanhando e conferindo processos, atendendo o público em 

geral.

CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho  elementar,  instituído  de  complexidade,  de  atendimento  a 

paciente,  em consultório  dentário  e  ações  de  saúde coletiva  sob supervisão.  O trabalho  inclui: 

tarefas  de  limpeza  do  consultório  e  equipamentos.  Organização  e  manutenção  de  fichários  e 

arquivos. Distribuição de material dentário e controle de seu consumo. Instrumentação cirúrgica. 

Ações educativas e de promoção de saúde bucal como membro da equipe multiprofissional e outras 

atividades  previstas  no  padrão  funcional  de  cada  posto  de  trabalho,  conforme  necessidades 

administrativas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/CAPINADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços de 

capina,  limpeza  e  conservação  de  praças,  quadras,  próprios  públicos  e  logradouros  públicos,  e 

principalmente manutenção das vias urbanas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/COLETOR DE LIXO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA: Trabalho  de  natureza  simples  que  demanda  apresentar  condições 

físicas  adequadas.  Correr  constantemente,  acompanhando  o  caminhão  caçamba.  Coletar  lixo 

diariamente seguindo roteiro estabelecido. Carregar, descarregar, recolher, juntar, selecionar lixo, 

depositando-o em caminhão caçamba.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/GARI



DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços de 

varrição,  limpeza  e  conservação  de  praças,  quadras,  próprios  públicos  e  logradouros  públicos, 

recolhimento de lixo de varrição e principalmente manutenção das vias urbanas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

PRÓPRIOS PÚBLICOS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Consiste em realizar limpeza, manutenção e conservação de próprios 

públicos,  executando  serviços  na  cozinha,  lavanderia,  praças,  quadras,  estádio,  policlínicas, 

zoológico, cemitérios, rodoviárias, aeroporto e outras repartições.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS DIVERSAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços em 

obras diversas, como: manutenção de estradas, gabiões, rios. Obras ou manutenção em cemitérios, 

transportes  em geral,  executar  serviços  de  lubrificação,  limpeza,  lavagem interna  e  externa  de 

veículos automotores e máquinas, etc, abastecer, engraxar e prover máquinas, indo as frentes de 

trabalho,  visando a  manutenção  e  conservação  dos  mesmos.  Executar  serviços  de  montagem e 

desmontagem  de  barracas,  palanques,  arquibancadas  e  outras  atividades  solicitadas  para 

manutenção e conservação de logradouros e próprios públicos.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR E DE CRECHE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços de 

cozinha, preparo de café, merenda e refeições, serviços simples em hortas e jardins, lavanderia, 

limpeza e conservação das creches e escolas municipais.

CARGO: DESENHISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em elaborar projetos e 

desenhos  de  projetos  referentes  a  obras  civis,  instalações  e  produtos,  utilizando  instrumentos 

apropriados ou programas específicos e baseando-se em especificações técnicas para estabelecer as 

características dos referidos projetos e bases da sua execução.

CARGO: DESENHISTA EM AUTOCAD

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar e executar desenhos técnicos em autocad.

CARGO: EDUCADOR INFANTIL



DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho que exige formação de nível médio completo/Modalidade 

Magistério, Normal Superior ou Pedagogia de natureza educativa no âmbito da educação infantil, 

sob supervisão pedagógica, cabendo-lhe especialmente a promoção do desenvolvimento integral da 

criança,  cuidando  da  saúde  e  higiene  pessoal,  executando  atividades  educativas  que  visem  o 

desenvolvimento motor, social, intelectual, através de recreações e estimulação psicomotora.

CARGO: FISCAL DE RENDAS

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA: Trabalho  especializado  no  desenvolvimento  de  ações  voltadas  à 

prevenção e ao combate à evasão tributária no Município de Varginha, observados os:

Princípios: impessoalidade, imparcialidade, legalidade, moralidade, eficiência, interesse público e 

justiça fiscal.

Valores: integridade, transparência, respeito ao cidadão, lealdade com a instituição, cooperação e 

ausência de influências político-partidárias.

Os procedimentos fiscais dividem-se em:

• De fiscalização: objetivando a verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte 

do sujeito passivo, relativas aos tributos municipais.

• De  diligências: destinado  a  coletar  informações  ou  outros  elementos  de  interesse  da 

administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual.

CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Executa  manutenção de  caminhões,  tratores  sobre rodas,  esteiras  e 

demais  máquinas  pesadas,  reparando,  substituindo  e  ajustando  peças,  utilizando  ferramentas 

comuns e especiais, aparelhagem e testes de equipamentos.

CARGO: MOTORISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de grande responsabilidade, que consiste em 

dirigir veículos motorizados de passeios e utilitários para o transporte de passageiros, materiais e 

equipamentos, observando as normas de segurança.

CARGO: OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Consiste em executar atividades diversas nas secretarias: serviços de 

escrituração, informática, elaboração, conferência, arquivos e outros, visando a melhor organização 

e atendimento às normas e procedimentos administrativos.



CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA/ELETRICISTA

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  que  consiste  em  executar  a 

manutenção elétrica de veículos  movidos a álcool,  gasolina ou diesel,  desmontando,  reparando, 

substituindo, ajustando, trocando fios condutores, transmissores, circuitos, garantindo as condições 

de funcionamento regular.

CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA/MECÂNICO DE VEÍCULOS

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  que  consiste  em  executar  a 

manutenção  de  veículos  movidos  a  álcool,  gasolina  ou  diesel,  desmontando,  reparando, 

substituindo, ajustando e lubrificando motor e peças anexas, órgãos de transmissão, freios, direção 

de suspensão e equipamentos auxiliares, garantindo-lhes condições de funcionamento regular.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ARMADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em cortar, 

dobrar, montar vergalhões de ferro, em estruturas de construções de obras civis públicas.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/BORRACHEIRO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  de  natureza  simples,  que  consiste  em 

substituir,  recauchutar,  restaurar  pneus,  utilizando  máquinas  e  equipamentos  específicos  e 

apropriados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/CARPINTEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas 

de  madeira,  móveis  simples,  cercas,  formas  para  concreto  armado,  madeiramento  simples  e 

aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e 

equipamentos apropriados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SOLDADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em preparar, 

selecionar,  executar,  recortar,  soldar,  dar  acabamento  e  montar  peças  metálicas,  laminadas  e 

fundidas, etc.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ELETRICISTA



DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em construir redes e instalações 

elétricas,  executando  a  manutenção  preventiva  e  corretiva,  detectando  defeitos,  recuperando  ou 

substituindo  os  componentes  desgastados.  Fazer  manutenção  da  parte  elétrica  de  semáforos, 

verificando e detectando defeitos no funcionamento, trocando peças e componentes desgastados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ENCANADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar 

serviços variados de instalação e manutenção de sistemas hidráulicos, bem como desobstrução e 

limpeza de redes de esgoto sanitário de próprios públicos.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/MARCENEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado,  que consiste  em confeccionar  estruturas  de 

madeira,  móveis  simples,  cercas,  madeiramento simples  e aparelhamento,  preparando,  cortando, 

ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar 

atividades  de construção e  manutenção de próprios  públicos,  executando serviços  de  alvenaria, 

concreto, assentando tijolos, ladrilhos, etc.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PINTOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar 

serviços de pintura em superfícies  e vias públicas,  utilizando técnicas específicas,  preparando e 

aplicando tinta e substâncias similares.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PINTOR LETRISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar e pintar letras, desenhos e motivos decorativos, baseando-se 

nas especificações do trabalho, para confeccionar placas, letreiros, cartazes e outros dísticos.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERRALHEIRO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  de  natureza  simples,  que  consiste  em 

confeccionar estruturas de ferro. Preparar, selecionar, executar, recortar, soldar, dar acabamento e 

montar peças metálicas, laminadas e fundidas, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.



CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compreende os cargos que se destinam a operar máquinas montadas 

sobre  rodas  ou esteiras  e  providas  de  implementos  auxiliares  que  servem para  pintura  de  vias 

públicas e similares.  

CARGO: OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  que  consiste  em  dirigir  veículos  pesados 

motorizados,  hidráulicos,  operacionalizar  tratores  (rolo  liso  e  pé  de  carneiro),  esteira, 

motoniveladora,  escavadeira,  carregadeiras  e  retroescavadeira,  para  realizar  trabalhos 

especializados, requerendo habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste do equipamento 

e assegurar o maior rendimento possível no desempenho das tarefas.  

CARGO: PROFESSOR P-I

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  educacional  especializado,  sob  supervisão  pedagógica 

imediata, com habilitação em Nível Superior, admitida como formação mínima em Pedagogia ou 

Normal Superior, que consiste em reger efetivamente atividades dos conteúdos específicos para a 

Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental. Elaborar planos de trabalho e 

ministrar aulas, controlar e avaliar o processo de aprendizagem. Criar estratégias de avaliação e 

recuperação dos alunos. Fazer escrituração dos diários. Realizar trabalhos extra classe. Participar de 

reuniões e preocupar com seu contínuo aperfeiçoamento profissional. Colaborar com a formação 

técnica e humana dos alunos.

CARGO: PROFESSOR P-II  (MATEMÁTICA/HISTÓRIA/EDUCAÇÃO FÍSICA/LÍNGUA 

PORTUGUESA/GEOGRAFIA/INGLÊS/CIÊNCIAS/EDUCAÇÃO RELIGIOSA)



DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico especializado, sob supervisão pedagógica imediata, 

com  Nível  Superior/Licenciatura  Plena,  que  consiste  em  reger  efetivamente  atividades  dos 

conteúdos específicos  para as séries finais do Ensino Fundamental  e Ensino Médio,  na área de 

estudo ou disciplina.  Contribuir  na elaboração  de  programas  e  desenvolver  planos de trabalho, 

controlar e avaliar  o rendimento escolar e recuperação dos alunos, participar de reuniões, auto-

aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da Escola, de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico, para aprimoramento tanto para o processo ensino-aprendizagem, como de ação 

educacional e participação ativa comunitária da escola. Colaborar com a formação técnica e humana 

dos alunos, realizar trabalhos extra classe.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRADOR

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  de  nível  superior  que  consiste  em  administrar 

organizações, elaborar planejamento organizacional, implementar programas e projetos, promover 

estudos  de  racionalização,  realizar  controle  do  desempenho  organizacional,  demonstrar 

competências pessoais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ARQUITETO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Visar  a  ordenação  de  ocupação  do  território,  a  organização  dos 

assentamentos  humanos  e  a  preservação  do  meio  ambiente  e  do  patrimônio  arquitetônico, 

paisagístico e urbanístico.

CARGO: TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR/CONTADOR



DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar atividades de 

controle  contábil,  conferindo,  vistando,  fazendo  auditoria  interna  de  documentação  relativa  a 

fornecedores do município.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ECONOMISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico de nível superior que consiste em analisar ambiente 

econômico, elaborar e executar projetos (pesquisa econômica de mercados, viabilidade econômica, 

etc), participar do planejamento estratégico e de curto prazo, avaliar políticas de impacto coletivo 

(governo,  ONG's,  outras  organizações),  gerir  programação  econômico-financeira,  demonstrar 

competências pessoais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ENGENHEIRO AGRÔNOMO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos 

agro-pastoris  e  agro-industriais,  no  sentido  de  possibilitar  maior  rendimento  e  qualidade  da 

produção,  garantir  a  reprodução  dos  recursos  naturais  e  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das 

populações rurais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar atividades de 

elaboração, execução, fiscalização, orientação e acompanhamento de projetos, obras e orçamentos, 

assegurando o desenvolvimento das mesmas, nos padrões de qualidade e segurança.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/INSPETOR ESCOLAR

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico-especializado,  graduação  em  Pedagogia  com 

habilitação em Inspeção Escolar, Pedagogo ou licenciado em outras áreas de formação, habilitados 

por curso de pós-graduação especialmente estruturado para este fim, nos termos do parágrafo 1º, 

artigo  14  da  Resolução  nº 1  de  15/05/06  –  Conselho  Nacional  de  Educação  –  Ministério  da 

Educação,  que  institui  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Curso  de  Graduação  em 

Pedagogia, licenciatura.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PEDAGOGO/ORIENTADOR ESCOLAR

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Profissional  com  formação  em  Pedagogia,  especializado  em 

Orientação  Educacional,  cujo  trabalho  técnico  consiste  em  participar  de  tarefas  no  campo 



pedagógico, com ênfase na formação do aluno e nas relações que interferem no processo de ensino-

aprendizagem, sendo elemento mediador, articulador e integrador na Escola.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Profissional  com  formação  em  Pedagogia,  especializado  em 

Supervisão  Pedagógica,  cujo  trabalho  técnico  consiste  em  participar  de  tarefas  no  campo 

pedagógico  em  seu  tríplice  aspecto:  planejamento,  acompanhamento  e  avaliação  escolar.  Sua 

formação compete atuar como elemento de articulação do projeto técnico pedagógico da escola 

tendo como foco principal a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PROCURADOR MUNICIPAL

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  de  alta  complexidade  e 

responsabilidade, que consiste em representar a empresa em juízo ou fora dele, nas ações em que 

for  autora,  ré  ou  interessada,  acompanhando  o  andamento  do  processo,  prestando  assistência 

jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo às audiências e outros atos, 

para defender os direitos e/ou interesses do município. Promover a interpretação ou alterações de 

legislação pertinente ao exercício profissional (trabalhista, de mercado de capitais, etc.)

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PSICOPEDAGOGO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico,  nível  pós-graduado,  multi-especialista  em 

aprendizagem que congrega conhecimentos  de diversas áreas,  a  fim de intervir  no processo de 

aprendizagem humana.  Visa compreender  de forma global  e  integrada  os  processos  cognitivos, 

emocionais,  culturais,  orgânicos  e  pedagógicos  que  interferem  na  aprendizagem,  a  fim  de 

possibilitar situações que resgatem o prazer de aprender em sua totalidade, buscando ação integrada 

entre pais, professores e demais especialistas que transitam no universo educacional do aluno.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/TÉCNICO DESPORTIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, com habilitação em Educação Física, 

que consiste  em realizar  e  acompanhar  atividades  desportivas.  Elaborar  programas  e  planos de 

preparação técnica/desportiva, física e humana dos alunos/atletas.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/BUCO MAXILO FACIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Atender e orientar pacientes,  executando tratamento odontológico e 

realizar entre outras atividades, ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento 



de doenças gengivais e canais, cirurgias buco maxilo faciais, implantes, tratamento estéticos e de 

reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar 

tratamento.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/DENTISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado de alta complexidade, que consiste em 

executar tarefas de diagnóstico e tratamento de afecções na boca, dentes e região maxilo facial, 

utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, promovendo e recuperando a saúde bucal e geral.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fazer exames médicos pré admissionais e de rotina, emitir diagnóstico, 

prescrever  medicamentos  e  outras  formas  de  tratamento  para  avaliar,  prevenir,  preservar  ou 

recuperar a saúde do servidor, assim como elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, 

doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos padrões de higiene e 

segurança do trabalho.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - ANGIOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CARDIOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO:  TÉCNICO  DE  NÍVEL  SUPERIOR/ES/MÉDICO  -  CIRURGIÃO  CABEÇA  E 

PESCOÇO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.



CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO:  TÉCNICO  DE  NÍVEL  SUPERIOR/ES/MÉDICO  -  CIRURGIÃO 

OTORRINOLARINGOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal  de  saúde  através  de  exames  médicos,  emissão  de  diagnósticos,  prescrição  de 

medicamentos  e  outras  formas  de  tratamento  para  as  afecções  dos  ouvidos,  nariz  e  garganta, 

empregando meios clínicos para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos, de acordo com a 

sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO PLÁSTICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual, a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO UROLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual, a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.



CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - DERMATOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual, a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - GERIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - GINECOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - HEMATOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 



municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - INFECTOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - MASTOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO:  TÉCNICO  DE  NÍVEL  SUPERIOR/ES/MÉDICO  -  NEUROLOGISTA  DE 

ADULTOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - OFTALMOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - ORTOPEDISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.



CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PEDIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PNEUMOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PROCTOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PSIQUIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - REUMATOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - UROLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual, a pacientes da rede 



municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  pacientes,  de  acordo  com  a  sua 

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO:  TÉCNICO  DE NÍVEL  SUPERIOR/ES/MÉDICO  PLANTONISTA  – CLÍNICO 

GERAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO PLANTONISTA – CIRURGIÃO 

GERAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e 

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede 

municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de 

Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/ODONTOPEDIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado de alta complexidade, que consiste em  

executar tarefas de diagnóstico, prevenção, tratamento e  controle dos problemas de saúde bucal da 

criança,  a educação para a saúde bucal e a integração desses procedimentos com os dos outros 

profissionais da área de saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ASSISTENTE SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado que requer formação em curso superior 

de Serviço Social e registro no Conselho Regional da categoria, que em seu âmbito geral consiste 

em  formular  políticas  sociais  por  meio  da  coordenação,  elaboração,  execução,  supervisão  e 

avaliação de estudos, pesquisas, planos e projetos na área de Serviço Social.



CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/BIÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Formular e elaborar estudo, projeto, ou pesquisa científica básica e 

aplicada,  nos  vários  setores  da  Biologia  ou  a  ela  ligados,  bem como os  que  se  relacionem à 

preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as 

atividades  resultantes  desses  trabalhos.  Orientar,  dirigir,  assessorar  e  prestar  consultoria  à 

fundações, sociedades e associações de classe, entidades, autárquicas do Poder Público, no âmbito 

de sua especialidade. Realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com 

o currículo efetivamente realizado. 

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ENFERMEIRO

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Prestar  assistência  nos  níveis  primário,  secundário  e  terciário  ao 

paciente  e/ou  clientes  em  clínicas,  hospitais,  ambulatórios,  unidade  de  saúde  e  em  domicílio, 

realizando consulta e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações, coordenando os 

serviços de enfermagem, implementando ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde junto a comunidade. Podendo realizar pesquisas científicas e atuar na medicina preventiva.

CARGO:  TÉCNICO  DE  NÍVEL  SUPERIOR/PS/ENFERMEIRO  –  URGÊNCIA  E 

EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência de enfermagem de maior complexidade técnica na 

Unidade  de  Pronto  Atendimento  a  pacientes  graves  com  risco  de  vida  ou  não,  aplicando 

conhecimentos  científicos  adequados  e  com  capacidade  de  tomar  decisões  imediatas, 

supervisionando e avaliando todas as ações de enfermagem da equipe.



CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar as atividades 

relacionadas  com o medicamento,  destinadas  a  apoiar  as  ações  de saúde,  assistência  e  atenção 

farmacêuticas  que  envolvem  a  seleção,  programação,  aquisição,  conservação  e  controle  de 

qualidade,  a segurança e a  eficácia  terapêutica,  o acompanhamento e a  avaliação da utilização, 

dispensação com articulações sobre as reações adversas e o uso racional do medicamento. Executar 

atividades  relativas  à  exames  laboratoriais  de  análises  clínicas,  organização  do  laboratório, 

distribuição de tarefas,  requisição de materiais,  orientação técnica  a auxiliares  e  conferência  de 

laudos. O farmacêutico é o profissional da área de saúde que trabalha o fármaco e o medicamento 

no aspecto social,  científico e tecnológico, que tem o dever ético de estar comprometido com a 

política  de  saúde  e  em  particular  de  desenvolver  e  implantar  políticas  de  medicamentos  que 

atendam  as  reais  necessidades  nacionais  e  regionais,  promovendo  assim  uma  assistência 

farmacêutica crítica e efetiva em todos os níveis das diversas ações de saúde individuais e coletivas.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FISIOTERAPEUTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar atendimentos 

e  procedimentos  técnicos  de grande complexidade,  dando assistência  individual  e  em grupos a 

pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  de  acordo  com  sua  especialidade  e  com  os  princípios 

universais do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FONOAUDIÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico especializado,  que consiste em realizar  anamnese, 

avaliação, estudo de caso, diagnóstico e terapias específicas para distúrbios ou alterações ligadas a 

comunicação  humana,  empregando  técnicas  próprias  para  habilitação  e/ou  reabilitação  de 

linguagem oral e escrita, voz, fala, audição, sistema miofuncional orofacial (sucção, mastigação, 

deglutição, respiração) e seus transtornos.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/NUTRICIONISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Profissional, com formação generalista, humanista e crítica, capacitado 

a atuar visando a segurança alimentar e a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em 

que  a  alimentação  e  nutrição  se  apresentem  fundamentais  para  a  promoção,  manutenção  e 

recuperação  da  saúde  e  para  prevenção  de  doenças  dos  indivíduos  ou  grupos  populacionais, 

contribuindo para a melhoria  da qualidade de vida,  pautado em princípios  éticos,  com reflexão 

sobre a realidade econômica, política, social e cultural.



CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/PSICÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  que  consiste  em elaborar  e  aplicar 

métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos indivíduos. Organizar e aplicar 

métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação profissional, proceder à aferição desses 

processos  para  controle  de  sua  validade.  Realizar  estudos  e  aplicações  práticas  no  campo  da 

educação  (creches  e  escolas).  Realizar  trabalhos  em  clínicas  psicológicas,  hospitalares, 

ambulatoriais, postos de saúde, núcleos e centros de atenção psicossocial.  Realizar trabalhos nos 

casos  de  famílias,  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos,  sistemas  penitenciários,  associações 

esportivas, comunidades e núcleos rurais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/TERAPEUTA OCUPACIONAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico especializado, que consiste em atender pacientes e 

clientes para prevenção e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos 

da  Terapia  Ocupacional,  visando a  inserção  social  do indivíduo.  Habilitar  pacientes  e  clientes, 

realizando diagnóstico específico, analisando condições dos mesmos. Orientar pacientes, familiares, 

cuidadores e responsáveis. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade 

de vida, exercer atividade técnico específica, administrar recursos humanos, materiais e financeiros 

e executar atividade administrativa.

CARGO: TÉCNICO EM ÁREA DE TOPOGRAFIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar levantamento, 

seguindo os princípios e técnicas da topografia e com a operação de equipamentos próprios, de 

superfície  e  solos,  se  for  o  caso,  das  respectivas  obras.  Anotar  e  registrar,  tecnicamente,  em 

caderneta de campo. Localizar em registro e mapas as respectivas dimensões e configurações de 

terrenos, campos, vias públicas e estradas. Fornecer dados técnicos para elaboração de projetos de 

construção civil em geral. Interpretar mapas e plantas.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM/UBS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de Nível Médio, sob supervisão da enfermeira, cabendo-lhe 

especialmente preparar  o paciente  para consultas,  exames e  tratamentos,  observar,  reconhecer  e 

descrever sinais  e sintomas,  ao nível  de sua qualificação.  Executar  tratamentos  especificamente 

prescritos, ou de rotinas  e ações básicas de saúde, realizar testes à sua leitura para subsídio de 



diagnóstico, colher material para exames  de laboratório, prestar cuidados de higiene e conforto ao 

paciente e zelar pela sua segurança, integrar-se à equipe de saúde.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  de  média  complexidade,  que  consiste  em  operar 

equipamentos  de  computação  e  periféricos,  bem  como  prepará-los  para  processar  os  diversos 

programas, assim como assessorar e dar suporte técnico aos diversos setores administrativos.

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado que consiste em executar atividades de 

coleta de água, sangue e outros materiais biológicos, auxiliando na análise de exames laboratoriais.

CARGO: TÉCNICO EM RAIO X

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Consiste em executar exames radiológicos, sob a supervisão do médico 

imaginologista, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raio-X, para 

atender às requisições médicas.

CARGO: TRATORISTA

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  que  consiste  em  dirigir  veículos  pesados 

motorizados,  hidráulicos,  para realizar  trabalhos especializados,  requerendo habilidade e perícia, 

visando evitar acidentes e desgaste do equipamento e assegurar o maior rendimento possível no 

desempenho  das  tarefas.  Operacionalizar  tratores,  (rolo  liso,  rolo  compactador  ou  outro  de 

complexidade semelhante).


	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho elementar, instituído de complexidade, de atendimento a paciente, em consultório dentário e ações de saúde coletiva sob supervisão. O trabalho inclui: tarefas de limpeza do consultório e equipamentos. Organização e manutenção de fichários e arquivos. Distribuição de material dentário e controle de seu consumo. Instrumentação cirúrgica. Ações educativas e de promoção de saúde bucal como membro da equipe multiprofissional e outras atividades previstas no padrão funcional de cada posto de trabalho, conforme necessidades administrativas.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços em obras diversas, como: manutenção de estradas, gabiões, rios. Obras ou manutenção em cemitérios, transportes em geral, executar serviços de lubrificação, limpeza, lavagem interna e externa de veículos automotores e máquinas, etc, abastecer, engraxar e prover máquinas, indo as frentes de trabalho, visando a manutenção e conservação dos mesmos. Executar serviços de montagem e desmontagem de barracas, palanques, arquibancadas e outras atividades solicitadas para manutenção e conservação de logradouros e próprios públicos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho que exige formação de nível médio completo/Modalidade Magistério, Normal Superior ou Pedagogia de natureza educativa no âmbito da educação infantil, sob supervisão pedagógica, cabendo-lhe especialmente a promoção do desenvolvimento integral da criança, cuidando da saúde e higiene pessoal, executando atividades educativas que visem o desenvolvimento motor, social, intelectual, através de recreações e estimulação psicomotora.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executa manutenção de caminhões, tratores sobre rodas, esteiras e demais máquinas pesadas, reparando, substituindo e ajustando peças, utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhagem e testes de equipamentos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de grande responsabilidade, que consiste em dirigir veículos motorizados de passeios e utilitários para o transporte de passageiros, materiais e equipamentos, observando as normas de segurança.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em cortar, dobrar, montar vergalhões de ferro, em estruturas de construções de obras civis públicas.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em substituir, recauchutar, restaurar pneus, utilizando máquinas e equipamentos específicos e apropriados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas de madeira, móveis simples, cercas, formas para concreto armado, madeiramento simples e aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em preparar, selecionar, executar, recortar, soldar, dar acabamento e montar peças metálicas, laminadas e fundidas, etc.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em construir redes e instalações elétricas, executando a manutenção preventiva e corretiva, detectando defeitos, recuperando ou substituindo os componentes desgastados. Fazer manutenção da parte elétrica de semáforos, verificando e detectando defeitos no funcionamento, trocando peças e componentes desgastados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar serviços variados de instalação e manutenção de sistemas hidráulicos, bem como desobstrução e limpeza de redes de esgoto sanitário de próprios públicos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em confeccionar estruturas de madeira, móveis simples, cercas, madeiramento simples e aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar atividades de construção e manutenção de próprios públicos, executando serviços de alvenaria, concreto, assentando tijolos, ladrilhos, etc.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar serviços de pintura em superfícies e vias públicas, utilizando técnicas específicas, preparando e aplicando tinta e substâncias similares.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas de ferro. Preparar, selecionar, executar, recortar, soldar, dar acabamento e montar peças metálicas, laminadas e fundidas, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho educacional especializado, sob supervisão pedagógica imediata, com habilitação em Nível Superior, admitida como formação mínima em Pedagogia ou Normal Superior, que consiste em reger efetivamente atividades dos conteúdos específicos para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental. Elaborar planos de trabalho e ministrar aulas, controlar e avaliar o processo de aprendizagem. Criar estratégias de avaliação e recuperação dos alunos. Fazer escrituração dos diários. Realizar trabalhos extra classe. Participar de reuniões e preocupar com seu contínuo aperfeiçoamento profissional. Colaborar com a formação técnica e humana dos alunos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, sob supervisão pedagógica imediata, com Nível Superior/Licenciatura Plena, que consiste em reger efetivamente atividades dos conteúdos específicos para as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, na área de estudo ou disciplina. Contribuir na elaboração de programas e desenvolver planos de trabalho, controlar e avaliar o rendimento escolar e recuperação dos alunos, participar de reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da Escola, de acordo com o Projeto Político Pedagógico, para aprimoramento tanto para o processo ensino-aprendizagem, como de ação educacional e participação ativa comunitária da escola. Colaborar com a formação técnica e humana dos alunos, realizar trabalhos extra classe.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico de nível superior que consiste em administrar organizações, elaborar planejamento organizacional, implementar programas e projetos, promover estudos de racionalização, realizar controle do desempenho organizacional, demonstrar competências pessoais.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Visar a ordenação de ocupação do território, a organização dos assentamentos humanos e a preservação do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico, paisagístico e urbanístico.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico de nível superior que consiste em analisar ambiente econômico, elaborar e executar projetos (pesquisa econômica de mercados, viabilidade econômica, etc), participar do planejamento estratégico e de curto prazo, avaliar políticas de impacto coletivo (governo, ONG's, outras organizações), gerir programação econômico-financeira, demonstrar competências pessoais.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos agro-pastoris e agro-industriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, de alta complexidade e responsabilidade, que consiste em representar a empresa em juízo ou fora dele, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo às audiências e outros atos, para defender os direitos e/ou interesses do município. Promover a interpretação ou alterações de legislação pertinente ao exercício profissional (trabalhista, de mercado de capitais, etc.)
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, com habilitação em Educação Física, que consiste em realizar e acompanhar atividades desportivas. Elaborar programas e planos de preparação técnica/desportiva, física e humana dos alunos/atletas.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em dirigir veículos pesados motorizados, hidráulicos, para realizar trabalhos especializados, requerendo habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste do equipamento e assegurar o maior rendimento possível no desempenho das tarefas. Operacionalizar tratores, (rolo liso, rolo compactador ou outro de complexidade semelhante).

