
     

ANEXO I 

EDITAL Nº 01/2011 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

100 – Operador de Máquinas Pesadas:  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Incompleto 
DESCRIÇÃO: Operação de tratores, moto-niveladoras, retro-escavadeiras, pás 
mecânicas, tratores de esteira e outras máquinas. 
ATIVIDADES: 

 

operar retro-escavadeira, trator agrícola e patrola; 

 

executar trabalhos de terraplanagem, escavações, movimentação de terras e 
preparação de terrenos para fins específicos; 

 

operar máquina moto-niveladora, acionando os comandos de marcha, direção, pá 
mecânica e escarificador, para nivelar terrenos apropriados a construção de 
edifícios, estradas e outras obras; 

 

operar máquinas para execução de limpeza de ruas e desobstrução de estradas; 

 

operar máquinas misturadoras de areia, pedra britada e água, manipulando os 
comandos, regulando a rotação e tambor de mistura; 

 

executar serviços de perfuração de rochas, concretos e solos diversos, operando 
máquinas perfuratriz; 

 

zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados; 

 

atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 

 

executar outras atividades correlatas.  

101 – Operador de Máquinas Leves: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Incompleto 
DESCRIÇÃO: Operação de máquina agrícola e pá-carregadeira. 
ATIVIDADES: 

 

vistoriar a máquina, aquecendo o motor verificando o nível de óleo, água, bateria, 
combustível e painel de comando; 

 

operar máquina agrícola; 

 

operar pá-carregadeira, acionando os comandos hidráulicos e de tração, escavando 
o solo e movendo pedras, asfalto, concreto e materiais similares, colocando-os em 
caminhões para serem transportados; 

 

preparar o solo para plantio; 

 

executar a roçagem do pasto; 

 

construir pequenas barragens; 

 

atender às normas de higiene e segurança do trabalho; 

 

zelar pela conservação das máquinas; 

 

executar outras atividades correlatas.   



 
102 – Motorista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo e carteira de 
habilitação “D” 
DESCRIÇÃO: Conduzir veículos, transportando pessoas, pacientes, cargas e/ou 
materiais aos locais preestabelecidos e, ainda: 
ATIVIDADES: 

 

conhecer as normas de trânsito brasileiras, direção defensiva, noções de primeiros 
socorros, mecânica, normas de segurança do trânsito e sinalização; 

 

dirigir automóveis utilizados no transporte oficial de passageiros; 

 

vistoriar o veículo a ser utilizado, verificando o nível de água, óleo, combustível, 
lubrificante e outros; 

 

executar a programação e itinerário estabelecidos pela ordens de serviço; 

 

inspecionar as partes vitais do veículo, comunicando a quem de direito as falhas 
verificadas; 

 

providenciar o abastecimento do veículo; 

 

executar reparos de emergência no veículo; 

 

dirigir veículos diversos como caminhão, ônibus, ambulâncias e outros, 
transportando cargas, passageiros e/ou pacientes aos locais preestabelecidos; 

 

transmitir os acontecimentos de fatos e danos relacionados com o veículo sob sua 
responsabilidade; 

 

preencher, diariamente, fichas de controle dos serviços realizados; 

 

executar outra atividades correlatas.   

103 – Agente Comunitário Saúde: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo. 

 

REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: residir na área da comunidade 
em que atuar, desde a data da publicação do edital do concurso público. 

 

DESCRIÇÃO: exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, 
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas 
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

 

ATIVIDADES: 

 

- utilizar instrumentos para diagnóstico demo gráfico e sócio-cultural da comunidade; 

 

- promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

 

- registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

 

- estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 
da saúde; 

 

- realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 
família; 

 

- participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 
que promovam a qualidade de vida; 

 

executar outras atividades correlatas.     



 
104 – Agente de Endemias: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em' conformidade com as diretrizes do SUS, e sob 
supervisão do gestor municipal. 
ATIVIDADES: 

 

Exercer as atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação 
de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais 'suspeitos, eliminação de focos e 
orientação gerais de saúde; 

 

Prevenir a dengue e a febre amarela, conforme orientação do Ministério da Saúde; 

 

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 'as famílias sob sua 
responsabilidade, de acordo com -as necessidades definidas pela equipe; 
Emitir relatórios, verificar as caixas d’água, calhas e telhados, trabalhar com bombas 
de aspersão, dentre outras que demandam resistência física; 
- Participar da elaboração do planejamento municipal das ações de vigilância 
entomológica, combate ao vetor, informação, educação e comunicação; 

 

executar outras atividades correlatas.  

105 – Atendente de Consultório Dentário: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo e curso de Atendente 
de Consultório Dentário e registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Serviço auxiliar e de suporte em consultório dentário. 
ATIVIDADES: 
• orientar os pacientes sobre higiene dental; 
• marcar consultas; 
• preencher e anotar fichas clínicas; 
• manter em ordem arquivo e fichário clínico; 
• controlar o movimento financeiro; 
• responsabilizar-se pela manutenção, conservação e funcionamento dos 

equipamentos odontológicos; 
• manipular material odontológico; 
• preparar o paciente para o atendimento 
• revelar e montar radiografias intra-orais; 
• instrumentar e auxiliar o odontólogo e o técnico em higiene dental junto à cadeira 

operatória; 

 

promover o isolamento do campo operatório; 
• manter limpos e desinfetados equipamentos, móveis e utensílios do consultório; 
• requisitar material odontológico e outros, tomando sempre o cuidado de manter o 

estoque mínimo necessário.  ; 
• selecionar moldeiras; 
• confeccionar modelos em gesso; 
• aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; 
• realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do consultório; 
• executar outras atividades correlatas.      



106 – Auxiliar Cuidador / Educador  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO: Apoio ao Cuidador/Educador no exercício de suas funções.  
ATIVIDADES: 
• a organização da rotina doméstica e do espaço residencial; 
• os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças e 

adolescentes; 
• a organização do espaço físico e das atividades adequadas ao grau de 

desenvolvimento de cada criança ou adolescente; 
• o auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, 

fortalecendo sua auto-estima e a construção de sua identidade; 
• a organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de 

cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 
• o acompanhamento durante a prestação de serviços de saúde, de ensino e demais 

serviços comuns ao cotidiano, junto com o psicólogo, o assistente social ou com 
outro profissional de nível superior, quando o caso o exigir,  

• o apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento do 
Programa, sob a orientação e a supervisão de psicólogo, de assistente social e dos 
demais profissionais que o caso exigir; 

• a manutenção de uma relação afetiva personalizada e individualizada com cada 
criança e/ou adolescente.  

107 – Teledigifonista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO: Prestar atendimento telefônico às solicitações de auxílio provenientes 
da população, nas centrais de regulação médica, devendo anotar dados básicos sobre 
o chamado (localização, identificação do solicitante, natureza da ocorrência) e prestar 
informações gerais no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU. 
ATIVIDADES: 
• atender chamadas telefônicas da população; 
• anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio;  
• prestar informações gerais ao solicitante;  
• estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-

hospitalar;  
• estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde de referência a fim de colher 

dados e trocar informações;  
• anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço; 
• obedecer aos protocolos de serviço;  
• atender às determinações do médico regulador; 
• desempenhar outras atividades correlatas.  

108 – Auxiliar de Farmácia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO: Executar tarefas de preenchimento de formulários e pedidos, 
recepcionar pacientes e clientes, controlar quantidade de medicamentos. 
ATIVIDADES: 
• auxiliar o farmacêutico naquilo em que este determinar; 



• ministrar injeções e vacinas nos pacientes; 
• elaborar e manter atualizado o controle de estoque farmacêutico; 
• preparar, desinfetar e esterilizar material e instrumentos de trabalho; 
• fazer o atendimento da farmácia e o dispensamento de medicamentos; 
• zelar pela conservação do material utilizado na execução de suas tarefas; 
• executar outras atividades correlatas.  

109 – Agente Administrativo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO: Serviços administrativos, direcionados ao setor público, que necessitam 
de conhecimentos estruturais da função. 
ATIVIDADES: 
• executar serviços de digitação, possuir habilidade datilográfica e de computação; 
• protocolizar, organizar e arquivar documentos; 
• efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros relativos à sua área de 

atuação; 
• digitar ofícios, circulares, memorandos, boletins, relatórios, requisições e outros; 
• proceder escrituração, certidão, atas, atestados, oficios, procurações, dentre outros; 
• possuir conhecimento de técnicas de redação, aritmética, matemática e português; 
• atender ao público; 
• preencher guias, requisições e requerimentos; 
• cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor; 
• executar outras atividades correlatas.  

110 – Almoxarife: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO: Serviços gerais de almoxarifado. 
ATIVIDADES: 
• conferência de entrada e saída de materiais ; 
• controlar estoques; 
• executar serviços de digitação, cadastrando fichas de requisição de materiais, 

fazendo relatório de balanço anual, fazendo inventário do estoque; 
• assinar e controlar requisições; 
• solicitar compra de materiais requisitados por cada setor; 
• executar outras atividades correlatas.  

111 – Analista Fiscal da Receita Municipal: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
 DESCRIÇÃO: Execução de tarefas de fiscalização relativas à atividade de tributação  
ATIVIDADES:  
• auxiliar na realização de estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e 

cobrança de tributos, fomentando a divulgação da legislação em vigor; 
• examinar cadastros, registros, documentação fiscal e outras fontes, identificando 

contribuintes omissos, lucros não declarados e outras irregularidades; 
• auxiliar as atividades desenvolvida pelos Auditores Fiscais da Receita Municipal;  
• verificar todos os itens que compõem os boletins cadastrais para recolhimento de 

tributos próprios, fiscalizando a exatidão do lançamento; 



• atender aos contribuintes, prestando esclarecimentos no que diz respeito à 
legislação município;  

• verificar o tipo de lançamento a que está sujeito o imóvel e ou a atividade 
econômica nele exercida para fins de cobrança dos tributos municipais; 

• emitir guias para recolhimento de tributos municipais;  
• auxiliar na fiscalização do exercício de atividades econômicas e imobiliárias 

pertinentes à tributação municipal;  
• protocolizar, organizar e arquivar documentos;  
• digitar ofícios, circulares, memorandos, boletins, relatórios, requisições e outros;  
• proceder escrituração, certidão, atas, atestados, ofícios, procurações, dentre outros;  
• emitir certidões, alvarás e demais documentos pertinentes à arrecadação municipal;  
• dirigir veículo oficial no uso de suas atribuições, exigência de CNH B;  
• executar outras atividades correlatas.  

112 – Cuidador / Educador:  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
ATIVIDADES: 
• a organização da rotina doméstica e do espaço residencial; 
• os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças e 

adolescentes; 
• a organização do espaço físico e das atividades adequadas ao grau de 

desenvolvimento de cada criança ou adolescente; 
• o auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, 

fortalecendo sua auto-estima e a construção de sua identidade; 
• a organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de 

cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 
• o acompanhamento durante a prestação de serviços de saúde, de ensino e demais 

serviços comuns ao cotidiano, junto com o psicólogo, o assistente social ou com 
outro profissional de nível superior, quando o caso o exigir,  

• o apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento do 
Programa, sob a orientação e a supervisão de psicólogo, de assistente social e dos 
demais profissionais que o caso exigir; 

• a manutenção de uma relação afetiva personalizada e individualizada com cada 
criança e/ou adolescente. 

• executar outras atividades correlatas.  

113 – Fiscal de Obras, Patrimônio e Posturas: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO: Execução de tarefas de monitoramento e fiscalização sobre as 
atividades urbanas, preservação do patrimônio cultural e ambiental, sobre obras, 
serviços e observância às posturas municipais, visando organizar o exercício dos 
direitos individuais e coletivos, para o bem-estar geral. 
ATIVIDADES: 
Na função obras e preservação do patrimônio: 
• monitorar e orientar a população quanto à necessidade de regularização das 

atividades urbanas, da execução de obras e serviços, da conservação do 
patrimônio cultural e ambiental; 

• fiscalizar a legalidade da execução de obras e serviços urbanos; 



• fiscalizar e acompanhar a execução de obras em vias e logradouros públicos, no 
que se refere a alvenaria, serviços de pavimentação, drenagem, escavação de 
valas, recuperação de passeio, meio-fio, esgoto e limpeza de canais, observando a 
qualidade do material e as especificações dos serviços; 

• fiscalizar e acompanhar as intervenções e serviços de reconstrução, recuperação, 
reconstituição, restauração e limpeza em bens imóveis públicos e privados 
classificados como de valor cultural (tombados ou não); 

• monitorar e fiscalizar os bens imóveis públicos e privados classificados como de 
valor cultural (tombados ou não), observando as condições de estabilidade e de 
conservação das edificações; 

• fiscalizar a execução de construção de edificações, observando a fidelidade ao 
projeto aprovado, a qualidade do material empregado e as especificações dos 
serviços; 

• efetuar a fiscalização de edificações quanto à segurança, colocação de andaimes, 
toldos, tapumes, placas e marquises; 

• fiscalizar o depósito de materiais de construção em vias públicas; 
• fiscalizar depósitos de materiais inflamáveis, comburentes e corrosivos, dentro e 

fora das edificações; 
• executar a fiscalização em demolições, loteamento e obras paralisadas; 
• fiscalizar o comércio irregular e os ambulantes; 
• fiscalizar as instalações, os eventos e festas públicas; 
• vistoriar, para licenciamento, empresas e estabelecimentos comerciais e de 

serviços; 
• coibir invasão de terrenos públicos e ocupação irregular de encostas;  
• fiscalizar ocupação irregular das vias públicas (entulho, comércio, etc); 
• zelar pela proteção ao patrimônio histórico e ambiental; 
• orientar a população sobre a observância de cuidados para a preservação dos bens 

imóveis do patrimônio cultural; 
• emitir notificações, lavrando autos de infração; 
• executar outras atividades correlatas. 
Na função de Posturas: 
• fiscalizar a obediência às posturas municipais referentes à instalação e 

funcionamento de teatros, cinemas, circos, farmácias, hospitais, colégios, bailes 
públicos, festejos carnavalescos e eventos especiais; 

• inspecionar licenças e funcionamento de feiras livres, mercados e comércio 
ambulante em geral; 

• fiscalizar a localização e funcionamento de todas as atividades comerciais, inclusive 
bancas de jornais e revistas, quiosques, barracas, traillers, estátuas, relógios, 
fontes e chafarizes; 

• fiscalizar nomenclaturas de vias públicas e numerações das casas e/ou prédios; 
• fiscalizar licenças relativas a publicidade, efetuando apreensão de faixas, out-door e 

placas, quando necessário; 
• fiscalizar o despejo de materiais provenientes de desaterros, drenagens e 

demolições; 
• fiscalizar anúncios, letreiros, tabuletas, cartazes, painéis, placas e faixas, visando a 

defesa do panorama urbano; 
• efetuar monitoramento periódico visando apurar a existência de construções 

clandestinas; 



• orientar a população sobre a observância de normas fiscais pertinentes; 
• emitir notificações, lavrando autos de infração; 
• executar outras atividades correlatas.  

114 – Guarda Municipal: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO: Execução de políticas, diretrizes e programas de segurança pública 
municipal bem como tarefas de fiscalização ao trânsito e ao transporte, visando 
organizar o exercício dos direitos individuais e coletivos, para o bem-estar geral. 
ATIVIDADES: 
• proteger os bens, serviços e instalações municipais; 
• articular e apoiar as ações de Segurança Pública desenvolvidas por Forças de 

Segurança Estadual e Federal dentro dos limites do Município; 
• participar das campanhas educacionais relacionadas à Segurança Pública em 

todos os seus níveis; 
• colaborar com campanhas e demais atividades de outros órgãos municipais que 

desenvolvam trabalhos correlatos com as missões da Guarda Civil ouropretana; 
• contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, 

promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais do 
cidadão; 

• promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do 
Município; 

• colaborar com as operações de defesa civil do Município; 
• realizar o policiamento preventivo permanente no território do Município para a 

proteção da população e do patrimônio público, objetivando diminuir a criminalidade 
e a violência; 

• prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações 
municipais, priorizando a segurança escolar; 

• estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de 
soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de 
segurança nas comunidades; 

• estabelecer articulação com órgãos municipais de políticas sociais, visando ações 
interdisciplinares de segurança do Município; 

• garantir a realização dos serviços de responsabilidade do Município, no 
desempenho de sua atividade de polícia administrativa, em especial os de 
educação, saúde, trânsito, transporte coletivo, aplicação e cumprimento da 
legislação tributária e proteção ao ambiente urbano; 

• exercer a fiscalização do trânsito, no que diz respeito a garantir o pleno exercício 
dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivas, sociais e políticas; 

• estabelecer as diretrizes, o gerenciamento e as prioridades de policiamento, 
controle e fiscalização do trânsito nas vias e logradouros municipais; 

• fiscalizar o serviço de transporte coletivo da sede e distritos; 
• fiscalizar a documentação obrigatória do motorista e do trocador em serviço.  
• controlar o número de passageiros que utilizam os veículos de transporte coletivo 

urbano e interdistrital; 
• controlar o cumprimento de horários nos terminais, o uso de uniformes, itinerários, 

pontos de paradas e demais dispositivos legais relacionados ao transporte público; 
• fiscalizar o serviço de táxi; 
• inspecionar a conservação interna e externa e equipamentos de segurança dos 

táxis; 
• fiscalizar o aferimento de taxímetros, afixação de tabelas de preços e pontos de 

táxis; 



• emitir certidões para os permissionários da prestação de serviço de táxi; 
• analisar e expedir licença de trânsito para veículos de carga; 
• realizar vistorias para possíveis mudanças de sinalização de trânsito; 
• sinalizar as vias públicas; 
• fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pelo transporte coletivo; 
• avaliar a conservação dos veículos e a emissão de poluentes; 
• fiscalizar a localização e funcionamento dos estacionamentos rotativos; 
• emitir notificações, lavrando autos de infração; 
• auxiliar, quando necessário, no combate a incêndios que venham a ocorrer no limite 

do Município de Ouro Preto; 
• executar outras atividades correlatas.  

115 – Fiscal Sanitário e Ambiental: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO: Inspeção de ambientes e estabelecimentos de alimentação publica, 
verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em 
vigor, e de atividades em geral, objetivando a proteção ao meio ambiente. 
ATIVIDADES: 
Na função sanitária: 

 

inspecionar os estabelecimentos que lidam com gêneros alimentícios e similares, 
verificando as condições sanitárias interiores, a qualidade, o estado de conservação, a 
limpeza dos equipamentos utilizados e as condições de armazenamento dos produtos 
oferecidos ao consumo, segundo as normas de saúde pública; 

 

fiscalizar dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, 
inspecionando as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das 
pessoas que manipulam os alimentos; 

 

orientar a direção dos estabelecimentos no que diz respeito às condições de 
asseio e saúde, indispensável ao bom funcionamento, bem como no cumprimento das 
normas fiscais na área de limpeza e saúde pública; 

 

colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o 
caso; 

 

providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; 

 

providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e 
galinheiros, que estejam instalados em desacordo com as normas constantes do 
Código de Posturas do Município; 

 

inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de analises clínicas, farmácias, 
consultórios médicos e odontológicos, dentre outros, observando a higiene das 
instalações, bem como as datas de vencimento de detetização e desratização; 

 

executar a fiscalização e controle dos locais que ofereçam serviços de saúde, 
estética e lazer para apurar as medidas profiláticas necessárias; 

 

inspecionar construções e prédios recém-construídos, verificando a obediência aos 
requisitos sanitários regulamentares; 

 

comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder 
as devidas autuações de interdição inerentes a função; 

 

atender aos pedidos de vistoria solicitados pela população, verificando as 
condições e a existência de criações clandestinas de animais, lotes sujos, esgotos 
sem tratamento ou canalização adequados, dentre outros, para aplicação das normas 
e penalidades previstas em legislação própria, quando for o caso; 

 

coletar água de bicas, piscinas, fontes, riachos e caixas d’água para posterior 
encaminhamento a unidade de analise laboratorial; 

 

participar de campanhas de controle de vetores, vacinação anti-rábica, dentre 



outras; 
Na função Meio-ambiente: 

 
detectar as iniciativas de desmatamentos, pesca predatória, invasões de áreas 

protegidas e outras que causem degradação ambiental; 

 
identificar ocorrências como erosão, praças deslizamentos e outras que possam 

colocar em risco o patrimônio natural e causar degradação ambiental; 

 

fiscalizar a execução dos serviços de ajardinamento, arborização, erradicação de 
árvores e tratamento de áreas verdes; 

 

inspecionar as guias para trânsito de madeiras, lenha, carvão, areia e qualquer 
outro produto extrativo; 

 

fiscalizar ações que comprometam a qualidade de vida da população, controlando 
as  várias formas de poluição e proteção ao meio-ambiente; 

 

emitir notificações, lavrando autos de infração; 

 

executar outras atividades correlatas.  

116 – Cuidador de Criança: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO: Auxiliar e monitorar os professores das creches e, ainda: 
ATIVIDADES: 
• prestar informações e orientar os pais das crianças; 
• fazer cadastros de novas crianças e arquivá-Ios; 
• atender ao telefone e fazer as devidas anotações quando for o caso; 
• promover a alimentação das crianças nos horários determinados; 
• promover o banho das crianças; 
• auxiliar nos exercícios fisicos e pedagógicos da crianças; 
• promover a alimentação das crianças nos horários determinados; 
• executar outras atividades correlatas.  

117 – Secretário de Escola: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO: Atividades concernentes aos serviços de secretaria escolar. 
ATIVIDADES: 

 

assinar documentos junto ou na ausência do Diretor, conforme legislação vigente; 

 

diligenciar documentos do pessoal da unidade escolar, cuidando dos.direitos e das 
requisições necessárias perante os órgãos competentes; 

 

organizar e manter atualizados cadastros arquivos, fichários, livros e outros 
documentos da escrituração escolar;  

 

redigir ofícios, atas e outros expedientes; 

 

preparar certidões, declarações, atestados, históricos escolares e outros 
documentos; 

 

coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para a elaboração de 
informações estatísticas; 

 

realizar trabalhos de digitação referentes a Secretaria e a Direção; 

 

redigir trabalhos, realizar protocolos, preparar, selecionar, classificar, registrar e 
arquivar documentos e formulários; 

 

confeccionar e verificar a folha de ponto; 

 

realizar as matriculas; 

 

confeccionar planilhas de turmas; 

 

expedir transferências escolares; 



 
desempenhar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem 

atribuídas pela Direção da escola.  

118 – Cadastrador da Receita Municipal: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e Técnico em Edificações ou 
Assemelhado.  
DESCRIÇÃO: Execução de tarefas de cadastro relativas à atividade de tributação 
ATIVIDADES:  
• realizar o cadastro de imóveis para a cobrança de tributos municipais;  
• realizar o cadastro de atividade econômica para cobrança de tributos municipais;  
• atender ao público;  
• executar serviços de digitação, possuir habilidade datilográfica e de computação;  
• executar serviços de desenho técnico e topografia;  
• protocolizar, organizar e arquivar documentos;  
• efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros relativos à sua área de 

atuação;  
• digitar ofícios, circulares, memorandos, boletins, relatórios, requisições e outros;  
• proceder escrituração, certidão, atas, atestados, ofícios, procurações, dentre outros;  
• possuir conhecimento de técnicas de redação, aritmética, matemática e português;  
• dirigir veículo oficial no uso de suas atribuições, exigência de CNH B;  
• outras atividades correlatas.  

119 – Desenhista (Cadista): 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e Curso de Desenhista Cadista e 
Projetista com carga horária mínima de 70 horas. 
DESCRIÇÃO: Executar atividades de elaboração de desenhos de arquitetura e 
engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim como 
podem executar plantas, desenhos e detalhamento de instalações hidrossanitárias e 
elétricas e desenhos cartográficos; coletar e processar dados e planejar o trabalho 
para a elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, 
calcular e definir custos de desenho; executar outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo. 
ATIVIDADES: 
• desenvolver desenhos topográficos, arquitetônicos, cartográficos, urbanísticos, de 

engenharia, e outros; 
• desenhar em linguagem técnica projetos de arquitetura, cálculo estrutural, 

instalações elétricas, hidráulico-sanitárias e outros, utilizando conhecimentos 
técnicos, normas, interpretando esboços, especificações e dados básicos; 

• efetuar cálculos, preparar e selecionar material necessário para o bom 
desenvolvimento do trabalho; 

• determinar escalas convenientes, reduzindo ou ampliando plantas e outros 
desenhos originais; 

• desenhar organogramas, cronogramas, fluxogramas, gráficos e tabelas em geral; 
• realizar trabalhos para confecção de transparências para retroprojetores espelhos 

de livros, revistas, folhetos e volantes; 
• elaborar quadros, tabelas, matrizes, e outros, de acordo com as necessidades da 

Administração; 



• fazer gráficos estatísticos em geral; 
• executar outras atividades correlatas.  

120 – Técnico Agrícola: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino médio e curso técnico na área. 
DESCRIÇÃO: Execução de tarefas de caráter técnico, relativas a programação, 
assistência técnica e controle de trabalhos agropecuários. 
ATIVIDADES: 
• executar e auxiliar estudos, pesquisas e levantamentos para implementação, 

manutenção e funcionamento de atividades de agricultura, horticultura e silvicultura; 
• orientar e supervisionar a utilização de técnicas de plantio, adubação, cultura, 

colheita e beneficiamento de espécies vegetais; 
• auxiliar na elaboração de projetos de contenção de encostas, preservando a 

cobertura vegetal; 
• supervisionar trabalhos de distribuição de mudas e sementes junto à comunidade; 
• selecionar e orientar a aplicação de fertilizantes e produtos químicos agrícolas em 

geral.  
• aplicar métodos e técnicas ao combate de ervas daninhas, enfermidades, pragas e 

outros; 
• prestar orientação quanto à tarefa de preparação do solo; 
• desenvolver trabalhos referentes a montagem de pomares e hortas, época de 

plantio e da colheita, extermínio de doenças ou pragas das plantas; 
• efetuar transplantio de árvores adultas, podas, pulverização, drenagens e 

multiplicação de plantas por meio de sementeiras e outros processos; 
• vistoriar áreas e prestar atendimento a reclamações com vistas ao combate de 

vetores; 
• elaborar cursos junto ao processamento de alimentos; 
• incentivar a apicultura e piscicultura; 
• elaborar, implantar e acompanhar projetos; 
• executar trabalhos técnicos relativos a programação, assistência técnica e controle 

dos trabalhos agropecuários da região; 
• trabalhar na produção e nutrição na suinocultura, avinocultura, caprinocultura, 

apicultura, psicultura, bovinocultura de corte e leiteira; 
• proceder esterilização, desinfecção, vacinas, medicamentos veterinários, 

gotejamento e microaspersão; 
• organizar o trabalho em propriedades agrícolas , promovendo aplicação de técnicas 

novas ou  aperfeiçoadas de tratamento e cultivo da terra; 
• orientar agricultores na execução do plantio, adubação, cultura , colheita e 

beneficiamento das espécies vegetais, orientando a respeito de técnicas, máquinas, 
equipamentos agrícolas e fertilizantes adequados; 

• coletar e analisar amostras do solo; 
• desenvolver trabalhos técnicos relacionados a horto florestal, jardinagem e plantios 

de árvores, bem como supervisionar orientar o controle fitosanitário, nas áreas 
verdes do Município; 

• prestar orientação técnica às atividades relacionadas a formação de hortas, praças 
e jardins; 

• elaborar planos e orçamento de arborização, ajardinamento e reflorestamento, bem 
como prestar orientação à comunidade sobre combate às pragas; 

• executar outras atividades correlatas.   



121 – Técnico em Análise Clínicas: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico na Área. 
DESCRIÇÃO: Execução de serviços técnicos de laboratório, sob a supervisão e 
orientação do Bioquímico, realizando exames citológicos, de urina, sangue e outros, 
auxiliando nos diagnósticos clínicos. 
ATIVIDADES: 
• coletar material para exames de laboratório, empregando os meios e os 

instrumentos necessários; 
• preparar o material para realização de exames; 
• realizar exames de urina, fezes, escarro, sangue, secreção e outros, segundo 

orientação superior; 
• registrar e arquivar cópia dos exames, através de formulários próprios; 
• realizar exames e preparação citológicas, observando as técnicas e os processos 

pertinentes, sob orientação médica; 
• fazer cultura de germes, incubação de bactérias, inoculações; 
• preparar reagentes, corantes, antígenos, meios de cultura e outros; 
• fazer a interpretação dos resultados dos exames, análises e testes, valendo-se de 

seus conhecimentos e baseando-se nas tabelas científicas, a fim de encaminhá-la à 
autoridade competente para a elaboração de laudos médicos e conclusão dos 
diagnósticos clínicos, fazer levantamento de incidências; 

• zelar pela conservação dos materiais e instrumentos do local de trabalho; 
• executar atividades correlatas.  

122 – Técnico em Contabilidade: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico na Área.. 
DESCRIÇÃO: Execução de atividades contábeis diversas como lançamento de dados, 
conferência e arquivo de documentos, levantamento de posições patrimoniais, 
financeiras; registro de empenho; conhecimento quanto às despesas, livros contábeis, 
fazenda pública, bens públicos, receitas orçamentárias, atos e fatos contábeis, 
balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, Licitações, lei 4.320/64, contabilidade 
pública, e, ainda: 
ATIVIDADES: 
• classificar e contabilizar receitas e despesas; 
• executar a escrituração analítica de atos contábeis; 
• conferir faturas, recibos, contas e outros documentos; 
• elaborar mapas demonstrativos e comparativos das receitas mensais; 
• elaborar balancetes exigidos por lei e promover sua publicação nos prazos fixados; 
• efetuar a conciliação bancária por secretaria; 
• levantar serviços auxiliares na elaboração do balanço geral; 
• manter atualizada a escrituração contábil, efetuando lançamentos, calculando totais 

e apurando os saldos; 
• executar atividades financeiras no que se refere a pagamentos, recolhimentos, 

cálculos de impostos, depósitos, retiradas, balancetes diários, necessários aos 
controles financeiros e contábeis; 

• emitir empenho de despesa; 
• fazer controle orçamentário; 
• prestar assistência à tesouraria; 
• atualizar registros fiscais de contribuintes; 
• realizar cálculos em processos de apuração de débitos de contribuintes; 
• executar outras atividades correlatas. 



123 – Técnico em Edificações: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso de Técnico de Edificações. 
DESCRIÇÃO: Execução de atividades de caráter técnico dentro da área profissional; 
ATIVIDADES: 
• orientar e executar atividades especializadas envolvendo serviços auxiliares de 

Engenharia e Arquitetura, incluindo medição, demarcação, mapeamento de terras e 
outras; 

• efetuar o cadastramento de casas ou edificações, nas quais serão feitas reformas; 
• executar vistorias em terrenos e edificações para efeito de desapropriação e outros; 
• levantar dados quanto ás condições de terreno ser estudado, para elaboração de 

projetos; 
• executar levantamentos básicos e cadastrais; 
• fazer orçamento de obras; 
• executar memórias de cálculo; 
• executar quantitativos de materiais; 
• executar ante-projetos; 
• executar projetos no CAD; 
• orientar trabalhos de medição, demarcação e de cálculos analíticos de áreas e 

terrenos; 
• executar outras atividades correlatas.  

124 – Técnico em Informática: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico na Área. 
DESCRIÇÃO: Execução de atividades técnicas na área de informática 
ATIVIDADES: 
• atualizar e realizar manutenção de softwares e dos equipamentos de informática; 
• instalar e reinstalar equipamentos de informática e softwares adquiridos pela 

Prefeitura; 
• executar backups; 
• realizar programação; 
• elaborar bancos de dados; 
• auxiliar os servidores no que for necessário; 
• realizar manutenção em equipamentos de informática; 
• manter-se informado quanto a novas soluções disponíveis no mercado que possam 

atender às necessidades de equipamentos de informática e de softwares da 
Prefeitura; 

• orientar os usuários quanto à utilização adequada dos equipamentos de informática 
e softwares instalados nos diversos setores da Prefeitura; 

• auxiliar os usuários de microcomputadores na escolha, instalação e utilização de 
sofwares, tais como sistemas operacionais, rede local, aplicativos básicos de 
automação de escritório, editores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de 
apresentação e de equipamentos e periféricos de microinformática, nos diversos 
setores da Prefeitura; 

• retirar programas nocivos ao sistema instalado; 
• participar da elaboração de especificações técnicas para aquisição de 

equipamentos de informática e softwares da Prefeitura; 
• executar outras tarefas correlatas.   



125 – Técnico em Meio Ambiente: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e Curso técnico em Meio Ambiente 
DESCRIÇÃO: Realização de tarefas na área de meio-ambiente. 
ATIVIDADES: 
• supervisionar e avaliar a coleta de dados sobre o meio ambiente, orientando 

pesquisas e analisando seus resultados, para obtenção de informes atualizados; 
• participar dos estudos de elaboração ou revisão de legislação ou normas 

pertinentes a medidas de melhoria de proteção ambiental do Município, fixando 
parâmetros numéricos ou outros limites relacionados à emissão de gases, resíduos 
sólidos, efluentes líquidos, calor e outras formas de matéria ou energia que 
produzam a degradação ambiental; 

• elaborar e executar programas de defesa do meio-ambiente; 
• elaborar estudos visando a a recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de 

degradação ambiental ; 
• exercer ação fiscalizadora, observando as normas de proteção ambiental contidas 

em leis ou em regulamentos específicos; 
• inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer 

outro produto extrativo, examinando-as à luz das leis e regulamentos de proteção 
florestal, verificando a origem dos mesmos, e apreendê-los quando em situação 
irregular; 

• emitir pareceres em processos de concessão de licenças para localização de 
atividades potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; 

• desenvolver estudos visando a elaboração de técnicas redutoras ou supressoras da 
degradação ambiental; 

• acompanhar a conservação da flora e da fauna de parques e reservas florestais do 
Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de 
práticas florestais, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de 
proteção ambiental; 

• participar do planejamento , execução e avaliação de programas educativos 
destinados a grupos da comunidade, através da identificação de situações e 
problemas ambientais do Município, objetivando a capacitação da população para 
participação ativa na defesa do meio ambiente. 

• executar outras tarefas correlatas  

126 – Técnico em Radiologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico na Área. 
DESCRIÇÃO: Execução de serviços técnicos em laboratório radiológico; 
ATIVIDADES: 
• receber e interpretar a “Receita” ou “Requisição de Exames”; 
• fazer o cadastramento dos pacientes, e o registro de número do prontuário do 

mesmo na chapa; 
• fazer anamenese com o paciente; 
• preparar os pacientes para exames, usando a técnica conveniente para cada caso; 
• selecionar filmes a serem utilizados, verificando a sua validade e tipo de radiografia; 
• regular o aparelho(fazer a dosagem); 
• anotar na “requisição do exame” em lugar apropriado, todos os dados importantes, 

inclusive o horário de início e término do exame; 
• operar aparelhos de raio x ,observando instruções de funcionamento; 
• revelar, fixar e verificar a qualidade das chapas radiográficas; 
• controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso do setor; 



• manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções 
para evitar acidentes;; 

• auxiliar o médico radiologista em exames contrastados; 
• regular o aparelho de radiologia (fazer a dosagem); 
• executar outras atividades correlatas. 
•  
127 – Técnico em Segurança do Trabalho 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino médio e curso técnico na área 
DESCRIÇÃO: Orientar e coordenar as atividades de segurança do trabalho, 
estabelecendo normas e dispositivos de segurança, investigando riscos e causas de 
acidentes, para garantir a integridade do pessoal e dos bens do município e, ainda: 
• inspecionar locais, instalações e equipamentos dos órgãos públicos, observando 
normas de segurança do trabalho; 
• estabelecer normas e dispositivos de segurança para eliminar riscos e prevenir 
acidentes; 
• verificar relatórios de ocorrência com equipamentos e/ou de acidente com pessoal; 
• manter os equipamentos de segurança em perfeitas condições de funcionamento, 
verificando e testando-os periodicamente; 
• programar campanhas de divulgação de segurança do trabalho; 
• investigar acidentes, examinando as condições de sua ocorrência, para identificar, as 
causas e propor as providências cabíveis; 
• registrar irregularidades ocorridas e elaborar estatísticas de acidentes e das medidas 
de segurança; 
• instruir os servidores sobre prevenção e combate a incêndios e demais normas de 
segurança; 
• participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados e 
apresentando sugestões; 
• divulgar material sobre a segurança no trabalho, como cartazes, avisos, vídeos, etc; 
• executar outras atividades correlatas. 

128 – Técnico em Turismo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico na Área. 
DESCRIÇÃO: Execução de atividades destinadas ao incentivo e desenvolvimento do 
turismo local 
ATIVIDADES: 
• desenvolver projetos de incentivo ao turismo local; 
• programar atividades de turísticas; 
• executar a operacionalização técnica de ações educativas e culturais; 
• acompanhar grupos que estejam desenvolvendo projetos culturais na cidade; 
• divulgar ações promovidas pelo Orgão Municipal ligado ao setor 
• organizar a agenda do Teatro Municipal; 
• recepcionar turistas em visita ao Município; 
• executar outras atividades correlatas.  

129 – Técnico em Enfermagem: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico em Enfermagem 
DESCRIÇÃO: Execução de atividades técnicas na área de enfermagem, orientando e 
assistindo os pacientes, com emprego de noções de anatomia, fisiologia e 
microbiologia, visando uma eficiente assistência à saúde pública. 
ATIVIDADES: 



• administrar de medicamentos: via oral, via parenteral (ID, SC, IM, IV), outras vias; 
• fazer curativos; 
• realizar limpeza, assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização: conceitos, 

importância, indicações; 
• realizar atendimento à mulher: métodos anticoncepcionais, gravidez (alterações 

fisiológicas, assistência do auxiliar de enfermagem no pré-natal, complicações da 
gravidez); assistência do auxiliar de enfermagem no parto, no puerpério (normal e 
patológico) e na amamentação; 

• dar atenção à criança: cuidados com o recém-nascido e prematuro, patologias do 
recém-nascido, noções de crescimento e desenvolvimento, assistência de 
enfermagem nas IVAS e nas IRAS, terapia de reintegração oral, assistência à 
criança desidratada e à criança desnutrida, parasitoses, doenças transmissíveis 
comuns na infância. 

• dar atenção ao adulto: patologias crônicas, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, 
noções sobre oncologia, assistência à saúde do trabalhador (principalmente 
doenças profissionais). 

• apresentar noções de primeiros socorros, dados vitais, oxigenoterapia, sondagem 
gástrica, vesical, lavagem intestinal, gástrica, aplicações quentes e frias, 
massagens, observações de sinais e sintomas; 

• oferecer assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico no pré e pós-operatório, 
terminologia cirúrgica; 

• realizar outras atividades correlatas.  

130 – Técnico em Protése Dentária: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico em Prótese Dentária e 
registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO : Atividades relacionadas com a execução de serviços de prótese 
dentária no Município de Ouro Preto. 
ATIVIDADES: 
• receber molde e requisição que especifica o trabalho a ser executado (tipo de 

prótese, material a ser utilizado), enviados pelo dentista, que é o modelo inicial do 
trabalho a ser realizado;  

• transformar o molde enviado pelo dentista num modelo em gesso apropriado;  
• colocar o modelo no articulador, aparelho que reproduz os movimentos bucais;  
• fazer a prótese dentária, utilizando o material adequado para cada caso, de acordo 

com as especificações dadas pelo cirurgião-dentista;  
• adaptar a prótese ao molde;  
• dar o polimento final e enviar a prótese já pronta para o dentista, que a adaptará ao 

paciente. 
• montar modelos em articuladores anatômicos; 
• confeccionar diversas peças protéticas e processar polimento; 
• confeccionar coroas de jaqueta em porcelana e acrílico, dentadura em resina 

acrílica, pontes móveis, etc.; 
• escolher dentes, observando a estética; 
• orientar a comunidade quanto aos determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença em seus aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, 
biológicos, ecológicos e psicológicos, aplicando princípios e normas de 
biossegurança, higiene, saúde pessoal e ambiental, contribuindo assim, para a 
melhoria de sua qualidade de vida.  

•  saber atuar em equipe, com flexibilidade, reconhecendo suas funções e dos 
demais membros, assim como, respeitando a hierarquia existente na mesma para 
maior desempenho e qualidade nas relações de trabalho.  



•  saber interpretar e aplicar normas e princípios éticos.  
•  ser capaz de operar equipamentos, zelando por sua manutenção, identificando e 

avaliando suas instalações.  
• executar procedimentos técnicos na confecção de próteses odontológicas de 

acordo com preceitos científicos e estéticos, avaliando riscos de possíveis 
iatrogênias. 

• planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de 
qualidade.  

• realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas 
ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 

• aplicar normas de biossegurança. 
• aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. 
• interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do consumidor/usuário. 
• aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho. 
• executar procedimentos técnicos que evitem iatrogênias. 
• interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem 

a conduta do profissional de saúde. 
• identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. 
• operar equipamentos próprios do campo profissional, zelando pela sua 

manutenção. 
• registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de 

atuação. 
• informar ao cliente o sistema de saúde profissional sobre os serviços prestados. 
• coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. 
• capacidade de planejar e organizar o funcionamento de Laboratório de Prótese 

Odontológica respeitando a legislação vigente.  
• capacidade de planejar, executar e avaliar aparelhos e dispositivos protéticos 

prescritos pelo cirurgião-dentista, reproduzindo as necessidades funcionais, 
fonéticas e estéticas do paciente.  

• executar outras atividades correlatas.  

131 – Técnico em Higiene Dentária: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Médio e curso Técnico em Higiene Dental 
DESCRIÇÃO: Execução de atendimento básico de característica auxiliar a pacientes, 
em sua área de atuação. 
ATIVIDADES: 
• colaborar nos programas de treinamento a atendentes de consultório dentário; 
• participar de atividades educativas de saúde bucal; 
• educar e orientar pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento 

das doenças bucais; 
• atuar diretamente na cavidade bucal, promovendo a restauração dos doentes 

previamente preparados pelo cirurgião-dentista; 
• fazer demonstração de técnicas de escovação e realizar a profilaxia dos pacientes 

em tratamento, inclusive removendo cálculos supragengivais; 
• realizar radiografias intra-orais; 
• realizar testes de vitalidade pulpar; 
• realizar profilaxias e remoção de placa dental e cálculos supragengivais; 
• executar a aplicação tópica de substâncias para prevenção de cáries dentárias; 
• polir restaurações; 
• inserir e condensar substâncias restauradoras; 
• preparar moldes; 



• colaborar nos programas educativos de saúde bucal; 
• executar outras atividades correlatas.  

132 – Analista de Sistema: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior de Ciência da Computação, 
Informática, Tecnologia da Informação, Administração com ênfase em sistemas ou 
equivalente. 
DESCRIÇÃO: Desenvolvimento de sistema de processamento de informações 
verificando a viabilidade e conveniência de sua utilização, de acordo com as 
necessidades da Prefeitura. 
ATIVIDADES: 
• analisar procedimentos com vistas ao desenvolvimento e a racionalização de 

sistemas de informação, elaborando estudos de viabilidade e custo da utilização, 
especificando processos, confeccionando diagramas de fluxo de dados, 
descrevendo dados e seus inter-relacionamentos; 

• efetuar diagnósticos de sistemas em funcionamento, analisando pontos críticos e 
propondo soluções; 

• elaborar projeto de sistemas, definindo módulos, fluxogramas, entradas e saídas, 
arquivos, especificação de programas e controles de segurança relativos a cada 
sistema; 

• prestar suporte técnico às áreas usuárias, planejando, avaliando e desenvolvendo 
sistemas de apoio operacional e de gestão de dados, para maior racionalização e 
economia na operação; 

• participar da elaboração e atualização do plano diretor de informática; 
• realizar levantamentos e acompanhamento técnico na compra de novos 

equipamentos; 
• projetar bases de dados, de acordo com o projeto lógico de sistemas, observando o 

bom desempenho, confiabilidade, alterabilidade e segurança; 
• elaborar, especificar e dirigir a preparação de programas e realizar estudo 

detalhado das necessidades de “Hardware”/Software” para implantação de sistema 
de processamento de informações; 

• verificar o desempenho de sistemas propostos, realizando experiências práticas, 
para assegurar-se de sua eficiência e introduzir as modificações oportunas; 

• planejar e coordenar a implantação de sistemas, observando os aspectos de 
treinamento de usuários e operadores. 

• estabelecer os métodos e procedimentos possíveis, idealizando ou adaptando os já 
conhecidos, segundo sua economicidade e eficiência; 

• participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 
auxiliar, ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

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

• atuar na implantação dos projetos de Sistemas de Informação corporativos; 
• projetar e atuar no desenvolvimento e implantação de soluções de sistemas de 

informação para os setores da Prefeitura; 
• elaborar e acompanhar os projetos de treinamento e capacitação em recursos de 

informática para os servidores públicos do Município de Ouro Preto; 
• prestar suporte e assessoria permanente aos usuários nos recursos de softwares 

implantados; 
• planejar e implantar políticas de auditoria inerentes à utilização de sistemas de 

informação e outros recursos de softwares implantados; 



• executar outras atividades correlatas.  

133 – Administrador: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Administração de Empresas e 
registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO: Coordenar e executar as atividades pertinentes à Administração Pública 
de Ouro Preto. 
ATIVIDADES: 
• elaborar pareceres, projetos, relatórios e laudos acerca da organização e 

funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura de Ouro Preto; 
• realizar perícias, estudos, análises, interpretações, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos e projetos no Município de Ouro Preto; 
• propugnar por uma adequada compreensão dos problemas administrativos e sua 

racional solução; 
• aplicar os conhecimentos da ciência da administração para o melhor funcionamento 

do Poder Público Municipal; 
• atuar de forma que o serviço público não perca a continuidade necessária ao seu 

funcionamento; 
• planejar o funcionamento das diversas Secretarias Municipais, dando maior 

otimização à prestação do serviço público; 
• elaborar laudos e relatórios financeiro-contábeis dos projetos implantados; 
• estar à disposição dos diversos órgãos e entidades conveniadas no sentido de 

melhorar a estrutura organizacional dos mesmos; 
• gerenciar os recursos e projetos relativos a expansão do serviço público municipal;  
• executar outras atividades correlatas.  

134 – Arquiteto: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Arquitetura com registro no órgão 
de classe competente. 
DESCRIÇÃO:Serviços de arquitetura relacionados a edificações e ao urbanismo. 
ATIVIDADES: 
• elaborar projetos arquitetônicos; 
• analisar projetos arquitetônicos para fins de regularização urbana; 
• vistoriar imóveis; 
• orientar correções; 
• analisar projetos; 
• emitir ofícios, relatórios e pareceres; 
• atender ao público; 
• executar outras atividades correlatas.  

135 – Arquivista:  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Biblioteconomia ou Ciência da 
Informação, com especialização na área 
DESCRIÇÃO: Serviços de planejamento, organização e operacionalização dos 
sistemas de comunicação, arquivos e tramitação de documentos na Prefeitura  
ATIVIDADES: 



• organizar os sistemas de arquivos de documentos, de modo a possibilitar sua 
consulta; 

• planejar, sugerir e implantar sistemas de comunicação na Prefeitura, de modo a 
possibilitar efetivo controle na tramitação de documentos; 

• efetuar serviços de microfilmagem de documentos, com vista à sua perenização; 
• atender às consultas dos diversos órgãos da Prefeitura relacionados à localização 

de documentos; 
• organizar arquivo e documentos, fichas periódicas e formulários de controle 

administrativo; 
• executar outras atividades correlatas.  

136 – Assistente Social: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Serviço Social com registro no 
órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestação de serviços no âmbito social a indivíduos e grupos, 
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, financeiras e 
psicossociais para prevenir ou eliminar desajustes promovendo a integração dos 
servidores municipais e da comunidade. 
ATIVIDADES: 
• elaborar e acompanhar a implantação de projetos sociais, na comunidade, creches 

e escolas; 
• aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se 

no conhecimento e comportamento das pessoas, aplicando a técnica do serviço 
social para possibilitar seu desenvolvimento e conseguir seu ajustamento ao meio 
social; 

• promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas 
potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais para 
assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; 

• colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na 
remoção dos fatores psicossociais e econômicos para facilitar a recuperação da 
saúde, bem como encaminhar pacientes para tratamento médico adequado; 

• assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-
lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza, possibilitando uma 
convivência harmônica entre seus membros; 

• promover triagem e encaminhamento de desabrigados a entidades próprias, 
providenciando internamento e concessão de subsídios; 

• dar assistência ao menor carente ou infrator, atendendo as suas necessidades 
primordiais, assegurando-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e 
integração na vida comunitária; 

• identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da 
potencialidade dos educandos, analisando suas causas para permitir a eliminação 
dos mesmos; 

• assistir ao trabalhador em problemas referentes à adaptação profissional por 
diminuição da capacidade de trabalho, orientando-o em sua relações; 

• executar outras atividades correlatas.  

137 – Bibliotecário: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Biblioteconomia. 
DESCRIÇÃO: Planejamento, organização, direção e execução de atividades 
bibliotecônomas, desenvolvimento de sistemas de catalogação, classificação e 



conservação de bibliotecas, centros de documentação arquivos, armazenamento e 
recuperação de documentos e informações.  
ATIVIDADES: 
• planejar, organizar e executar serviços de bibliotecas, de centros de informações e 

documentações; 
• prestar assessoramento ao usuário em suas necessidades e interesses; 
• executar catalogação e classificação de documentos, estabelecendo sistema de 

controle e registro destes; 
• cuidar da conservação e utilização do acervo bibliográfico e patrimonial da 

biblioteca; 
• realizar inventários periódicos do acervo de biblioteca; 
• manter atualizados os catálogos, índices e outros instrumentos de acesso à 

informação; 
• executar serviços de divulgação de informações, inclusive no preparo de 

publicações, resumos, bibliografia, artigos e outros títulos, promovendo sua 
distribuição e circulação; 

• executar trabalhos de pesquisa e levantamento de documentação, de importância à 
memória do município, promovendo desta forma, integração com a comunidade; 

• supervisionar e executar trabalhos de encadernação e restauração de livros e 
demais documentos; 

• executar outras tarefas correlatas.  

138 – Contador: 

QUALIFICAÇÃO: Curso Superior em Ciências Contábeis, com registro no órgão de 
classe competente 
DESCRIÇÃO: Execução de atividades contábeis diversas como lançamento de dados, 
conferência e arquivo de documentos, levantamento de posições patrimoniais, 
financeiras e registro de empenho. 
ATIVIDADES: 
• ter conhecimento quanto às despesas, livros contábeis, balanço orçamentário, 

financeiro e patrimonial, licitações, Lei 4.320/64, contabilidade publica; 
• classificar e contabilizar as receitas e despesas e manter o registro e os controles 

contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município; 
• executar a escrituração analítica de atos contábeis; 
• conferir faturas, recibos, contas e outros documentos; 
• elaborar mapas demonstrativos e comparativos das receitas mensais; 
• efetuar a conciliação bancaria por secretaria; 
• levantar serviços auxiliares na elaboração do balanço geral; 
• manter atualizada a escrituração contábil, efetuando lançamentos, calculando e 

apurando os saldos; 
• executar atividades financeiras no que se refere a pagamentos, recolhimentos, 

cálculos de impostos, depósitos, retiradas e balancetes diários, necessários aos 
controles financeiros e contábeis; 

• emitir empenho de despesa; 
• fazer controle orçamentário; 
• prestar assistência `a tesouraria; 
• autorizar registros fiscais de contribuintes; 
• fiscalizar e fazer as tomadas de contas das Secretarias Municipais encarregadas da 

movimentação de dinheiro e valores; 
• promover a fiscalização, a orientação, a avaliação e o acompanhamento da gestão 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da 
Administração Municipal; 



• executar outras atividades correlatas.  

139 – Cuidador de Idosos: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Enfermagem com formação 
específica/especiliazação em cuidador de idosos. 
DESCRIÇÃO: Desenvolvimento de atividades com a população da terceira idade, 
fazendo o elo entre o idoso e a família, os serviços de saúde, os poderes públicos 
constituídos, os grupos de convivência e lazer e a comunidade em geral.  
ATIVIDADES: 
• atuar em diversas instâncias junto aos idosos, no cuidado e assistência, nas 

atividades de convivência e lazer; 
• coordenar e  atuar na implementação de políticas destinadas ao atendimento ao 

idoso;  
• atuar junto aos idosos nos aspectos de desenvolvimento da cidadania e do 

atendimento pelas políticas públicas;  
• auxiliar o idoso que apresenta ou não limitações nas atividades cotidianas, 

oferecendo-lhe cuidados e/ou suporte, desempenhando atividades relacionadas ao 
seu bem-estar físico, mental, social e legal, diretamente ou por meio de empresas 
voltadas a esse público; 

• lidar com idosos independentes ou dependentes, acamados ou não, inclusive em 
estado de demência, nas diversas instâncias de atenção, como unidade hospitalar, 
clínica, domicílio e instituição de longa permanência, bem como a relacionar-se com 
os seus familiares e trabalhar em equipe multidisciplinar; 

• promover a divulgação da legislação específica que garante os direitos dos idosos; 
• desempenhar atividades correlatas.  

140 – Engenheiro Agrimensor: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Agrimensura com registro no 
órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Execução e orientação de projetos referentes à agrimensura, 
consultando levantamentos topográficos, balimétricos, geodésicos, para possibilitar a 
locação de loteamentos, sistemas de saneamento, irrigação e drenagem,traçado da 
cidade, estradas e outros projetos.  
ATIVIDADES: 
• executar levantamentos topográficos; 
• realizar medição de áreas e terrenos; 
• executar planta topográfica; 
• realizar o controle de mapas; 
• elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, referentes à sua área de 

atuação; 
• executar outras atividades correlatas.  

141 – Engenheiro Agrônomo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Engenharia Agrônoma ou 
Agronomia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Elaboração, execução e execução de atividades inerentes à agronomia.  
ATIVIDADES: 
• elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos; 



• planejar, orientar e controlar técnicas de utilização de terras, para possibilitar um 
maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas.  

• prestar serviços de orientação técnica ao produtor rural; 
• ministrar palestras para os produtores rurais e suas famílias; 
• realizar controle biológico e controle integrado de pragas; 
• dominar técnicas de agronomia, com ênfase nas áreas de horticultura, fruticultura, 

culturas anuais, agropecuária e zootecnia; 
• dominar técnicas de desenvolvimento rural sustentável, gestão social e metodologia 

participativa; 
• realizar dimensionamento de manejo e irrigação; 
• executar outras atividades correlatas.  

142 – Engenheiro Civil: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Engenharia Civil, com registro no 
órgão de classe competente 
DESCRIÇÃO: Elaboração, execução e supervisão de atividades inerentes ao campo 
da Engenharia Civil. 
ATIVIDADES: 
• elaborar projetos de construções, preparando plantas e especificações da obra, 

indicando os tipos e qualidade dos materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários, efetuando cálculos e orçamento aproximado dos custos, para 
apreciação do superior hierárquico;  

• elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos para 
possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo de obras e assegurar os 
padrões técnicos exigidos; 

• acompanhar e fiscalizar obras públicas; 
• executar e dirigir projetos arquitetônicos, estudando características e especificando 

os recursos necessários, para permitir a construção, montagem e manutenção das 
mencionada obras; 

• elaborar, executar, e dirigir projetos de urbanização, planejando, orientando e 
controlando a construção de áreas urbanas, parques de recreação e centros 
cívicos, para possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado das zonas 
industriais, urbanas e rurais; 

• executar vistorias técnicas, avaliação de imóveis para fins de desapropriação, 
elaboração de laudo e parecer técnico; 

• prestar atendimento ao público em requerimentos e liberação de “habite-se”; 
• prestar assessoramento às obras públicas e manutenção de praça; 
• executar outras atividades correlatas.  

143 – Engenheiro Eletricista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Engenharia Elétrica, com registro 
no órgão de classe competente 
DESCRIÇÃO: Elaboração, execução e supervisão de atividades inerentes ao campo 
da Engenharia elétrica ou eletrônica. 
ATIVIDADES: 
• estudar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de geração 

e distribuição de energia elétrica, da maquinaria e aparelhos elétricos e de outros 
implementos elétricos, analisando-os e decidindo as características dos mesmos, 
para determinar tipo e custos dos projetos; 



• elaborar projetos elétricos de redes elétricas e de prédios públicos; 
• elaborar estudos e levantamento técnicos objetivando a ampliação do sistema de 

rede elétrica; 
• projetar instalações e equipamentos, preparando desenhos e especificações, 

indicando os materiais a serem usados e os métodos de fabricação, para 
determinar dimensões, volume, forma e demais características; 

• verificar a segurança das redes elétricas, realizando estudos de aprimoramento do 
aterramento; 

• analisar projetos elétricos prediais submetidos à aprovação da Prefeitura; 
• fazer vistoria em instalações elétricas residenciais e comerciais, propondo 

correções, objetivando a sua segurança;  
• estudar, propor ou determinar modificações no projeto ou nas instalações e 

equipamentos em operação, analisando problemas ocorridos na fabricação, falhas 
operacionais ou necessidade de aperfeiçoamento tecnológico, para assegurar o 
melhor rendimento e segurança dos equipamentos e instalações elétricas; 

• acompanhar e fiscalizar as manutenções e implantações de equipamentos 
executada por terceiros; 

• acompanhar sistema de troca de lâmpadas, fazendo controle estatístico de 
utilização, definindo mudanças/adequações de metodologia e escalas de trabalho; 

• normalizar procedimentos de manutenção de sistemas semafóricos; 
• acompanhar e dar manutenção a equipamentos específicos como transmissão de 

redes, de dados, transmissão de imagens, sensores para veículos e pedestres. 
• realizar estudos de novas tecnologias de equipamentos, materiais de micro-

informática, telefonia e semáforos. 
• elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia eletrônica, orientando a 

construção, montagem, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, 
aparelhos e equipamentos eletrônicos; 

• executar atividades correlatas.  

144 – Engenheiro Florestal: 

QUALIFICAÇÃO: Ensino Superior em Engenharia Florestal, com registro no órgão de 
classe competente 
DESCRIÇÃO: Avaliação do potencial biológico dos ecossistemas florestais do 
Município e planejamento e organização do seu aproveitamento racional de forma 
sustentável, garantindo sua perpetuação e a manutenção das formas de vida animal e 
vegetal. 
ATIVIDADES: 
• elaboração e Análise de Projetos Florestais;  
• desenvolvimento de pesquisas de campo nos diferentes ecossistemas;  
• gerenciamento de atividades de conservação e preservação ambiental;  
• estudos de impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas. 
• coordenar o planejamento, execução e revisão de planos de manejo florestal;  
• planejar e executar planos de implantação florestal e recuperação de áreas 

degradadas;  
• coordenar o planejamento e execução de atividades de conservação de 

ecossistemas florestais visando a manutenção da biodiversidade.  
• orientar o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e uso de 

ecossistemas florestais.  
• coordenar o planejamento e linhas de atuação de entidades de defesa do meio-

ambiente.  
• cooperar na elaboração e execução de projetos de desenvolvimento rural 

sustentável.  



• coordenar o desenvolvimento de planos de utilização de recursos florestais por 
populações tradicionais.  

• coordenar sistemas de monitoramento ambiental em áreas florestadas.  
• coordenar o planejamento e execução de projetos de extensão florestal e educação 

ambiental.  
• coordenar o planejamento e execução de projetos de abastecimento de indústrias e 

controle de qualidade de matéria prima florestal.  
• executar atividades correlatas.  

145 – Engenheiro Geólogo: 

QUALIFICAÇÃO: Ensino Superior em Geologia ou Engenharia Geológica, com 
registro no órgão de classe competente.  
DESCRIÇÃO: Execução de atividades ligadas à geologia, com estudos, prospecções 
e levantamentos. 
ATIVIDADES: 
• executar trabalhos topográficos e geodésicos;  
• realizar levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos;  
• realizar perícias e arbitramentos referentes à sua área de atuação; 
• desempenhar outras atividades relacionados com suas especialidades.  

146 – Engenharia de Seg. da Trabalho: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior em Engenharia com registro no órgão 
de classe competente e no Ministério do Trabalho.  
DESCRIÇÃO: Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de 
Engenharia de Segurança do Trabalho; estudar as condições de segurança dos locais 
de trabalho, das instalações e equipamentos; planejar e desenvolver a implantação de 
técnicas radiativas e gerenciamento e controle de risco; vistoriar, avaliar, realizar 
perícias, arbitrar, emitir parecer e laudos técnicos; propor políticas, programas, normas 
e regulamentos de segurança do trabalho; executar outras atribuições compatíveis 
com a natureza do cargo. 
ATIVIDADES: 
• avaliar os postos de trabalho e seus respectivos riscos à saúde e à segurança dos 

trabalhadores, no sentido de planejar, executar e avaliar as ações preventivas e 
corretivas afins, com objetivo de aprimorar suas condições gerais dês saúde e 
desempenho funcional; 

• realizar inspeções para identificação dos riscos e cumprimento das normas técnicas 
e legais de segurança do trabalho, no sentido de propor, mediante identificação de 
necessidades, a elaboração e execução de projetos e medidas que visem a 
redução/eliminação de riscos e/ou a melhoria das condições de trabalho; 

• realizar levantamentos e avaliações de agentes ambientais nas diversas unidades 
da Prefeitura, bem como acompanhar junto ao Médico do trabalho a execução dos 
exames ocupacionais requeridos para os diferentes postos de trabalho, de modo a 
manter atualizados o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

• manter contato permanente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), estudando suas observações e solicitações, a fim de propor medidas 
preventivas e corretivas; 



• participar, juntamente com as unidades envolvidas, da análise de novos projetos e 
alterações de instalações já existentes, no sentido de adequá-las às condições 
técnicas e legais exigidas; 

• comandar a análise de investigações de acidentes do trabalho, com o objetivo de 
implantar medidas destinadas a eliminar as suas causas; 

• providenciar a manutenção dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio; 
• elaborar laudos técnicos sobre a concessão de adicionais de insalubridade e 

periculosidade aos servidores da Prefeitura Municipal, após a realização de perícias 
in loco: 

• realizar outras atividades correlatas.  

147 – Engenheiro Tecnologia da Informação: 

QUALIFICAÇÃO: Curso Superior de Ciência da Computação, Informática, Tecnologia 
da Informação, Administração de Empresas com ênfase em Tecnologia da Informação 
ou equivalente. 
DESCRIÇÃO: Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de 
Engenharia de Tecnologia da Informação; mantendo todo o parque de Informática, 
rede de computadores locais e remotas, bem como mantendo e projetando os 
procedimentos de segurança e controle das informações dos usuários e sistemas 
implantados nas redes de computadores.   
ATIVIDADES: 
• Detectar problemas com os equipamentos, testando-os, pesquisando, estudando 

soluções e simulando alterações a fim de assegurar a normalidade dos trabalhos 
em todas as áreas da Prefeitura. 

• Homologar, instalar e testar os equipamentos adquiridos pela Prefeitura controlando 
o termo de garantia e documentação dos mesmos. 

• Atender os usuários, prestando suporte técnico, subsidiando-os de informações 
pertinentes a equipamentos e rede de teleinformática, registrando e definindo 
prioridades no atendimento a reclamações, providenciando a manutenção e 
orientando nas soluções e/ou consultas quando necessário a fim de restabelecer a 
normalidade dos serviços. 

• Identificar problemas na rede de teleinformática, detectando os defeitos 
providenciando a visita da assistência técnica, quando necessário, auxiliando na 
manutenção. 

• Confeccionar cabos, extensões e outros condutores, com base nos manuais de 
instruções, criando meios facilitadores de utilização do equipamento. 

• Realizar controle de assistência técnica e manutenção em relatórios informatizados 
para subsidiar a gerência de manutenção de informações do andamento dos 
serviços. 

• Controlar o estoque de peças de reposição dos equipamentos 
• Providenciar o rodízio dos equipamentos, procurando evitar ociosidades e 

otimizando a utilização, de acordo com as necessidades dos usuários. 
• Levantar as necessidades dos usuários e supervisionar o desenvolvimento de 

projetos de sistemas novos, através do desenvolvimento interno, busca no mercado 
de software aplicativo ou contratação de empresa prestadora de serviço nessa 
área, visando a total satisfação das necessidades dos usuários, dentro de padrões 
compatíveis de custo e tempo. 

• Administrar a rede de computadores e supervisionar a manutenção dos programas 
e sistemas implantados, identificando problemas técnicos e operacionais, 
procedendo às modificações quando necessário, visando o atendimento das 
necessidades das áreas usuárias. 



• Estabelecer critérios e normas de segurança (física e tecnológica) das instalações, 
equipamentos e dados processados, bem como normas gerais de acesso aos 
equipamentos e de proteção dos arquivos, discos e programas, visando garantir a 
segurança, continuidade e qualidade dos serviços prestados pela área de 
Informática. 

• Coordenar o treinamento dos usuários em novos sistemas implantados, 
acompanhando todo o processo e avaliando os resultados do treinamento e a 
adequada utilização dos sistemas pelos usuários. 

• Coordenar a manutenção dos equipamentos de informática, visando otimizar a sua 
utilização e produtividade. 

• Definir critérios para avaliação e desempenho de softwares básicos e aplicativos, e 
ainda os recursos de hardware a serem utilizados, acompanhando e/ou executando 
tarefas de planejamento, assistência e documentação de sua utilização, visando a 
obtenção de melhor desempenho e racionalização do uso dos recursos. 

• Executar trabalho de especificação, testes e homologação de hardwares e 
softwares a serem adquiridos de terceiros. 

• Apoiar as atividades de especificação, planejamento, desenvolvimento, implantação 
e manutenção dos softwares de teleprocessamento e de comunicação de dados do 
ambiente de comunicação das unidades com processos automatizados. 

• Propor e divulgar técnicas e recursos implantados ou modificados, dando 
orientação, treinamento e solucionando dúvidas, visando melhorar o funcionamento 
e otimizar o aproveitamento dos recursos. 

• Controlar a utilização e distribuição dos recursos de hardware e software; 
• Controlar e dimensionar o consumo dos suprimentos utilizados em manutenções 

preventivas, corretivas e afins, com o intuito de racionaliza-las e melhor distribuí-los; 
• Padronizar tecnicamente os recursos de informática a serem adquiridos e buscar 

máxima eficiência e aproveitamento dos recursos atuais; 
• Executar outras atividades correlatas.  

148 – Instrutor de Educação Física: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Educação Física e registro no 
órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Promover a prática de ginástica, outros exercícios físicos e jogos em 
geral, ensinando os princípios e regras técnicas, para possibilitar o desenvolvimento 
harmônico do corpo e a manutenção das boas condições físicas e mentais.  
ATIVIDADES: 
• estudar as necessidades e a capacidade física das pessoas, para determinar um 

programa esportivo adequado; 
• elaborar o cronograma e/ou programa de atividades esportivas e de lazer, 

pertinentes às áreas de esportes e assistência social da Prefeitura Municipal; 
• instruir as pessoas sobre os exercícios e jogos programados, para assegurar o 

máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios. 
• efetuar testes de avaliação física, cronometrando os problemas surgidos, as 

soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas 
atividades e avaliação de seus resultados; 

• coordenar torneios e jogos; 
• prestar assistência à área social da Prefeitura, no trabalho com grupos de pessoas, 

no que diz respeito à sua especialização; 
• elaborar calendário das atividades esportivas do Município, tais como: Colônia de 

Férias, Ruas de Lazer, torneios, etc; 
• participar dos programas de seleção de técnicos para atuarem nas diversas 

modalidades esportivas mantidas pelo Município; 



• executar outras atividades correlatas.  

149 – Farmacêutica / Bioquímico: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Farmácia, com especialização em 
Bioquímica e registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Executar tarefas relacionadas com a composição e distribuição de 
medicamentos, parasitologia básica, hematologia básica, toxicológicas e clínicas bem 
como efetuar fiscalização nas farmácias, laboratórios, postos e distribuidoras de 
medicamento; Responsabilização pelos serviços de laboratório, execução de análises 
diversas e responsabilização técnica por farmácias. 
ATIVIDADES: 
• realizar análises especializadas, imunológicas, toxicológicas, bromatológicas, 

bioquímicas, homeopata, microbiológicas, e outras; 
• assumir responsabilidade técnica da farmácia onde trabalha, quando designado; 
• executar serviços do laboratório; parasitologia; microbiologia; hematologia; 

micologia; 
• executar análise clínica de sangue, urina, fezes e saliva, conforme técnica 

específica, auxiliando o diagnóstico de doenças; 
• realizar estudos, exames e testes em plantas medicinais, utilizando técnicas e 

instrumentos específicos para obtenção de matérias-primas; 
• efetuar análises e testes em diferentes tipos de água, em espécies animais e 

vegetais, analisando suas propriedades, composição, estrutura celular, molecular, 
grau de contaminação, para decidir o tratamento a ser aplicado; 

• promover levantamento de incidência de moléstias; 
• proceder exames hematológicos, bioquímicos, imunológicos, parasitológicos, 

bacteriológicos, e urinálises; 
• proceder vigilância farmacológica; 
• proceder ação química de alimentos, medicamentos, soros e hormônios sobre 

tecidos e funções vitais; 
• preparar e manter o controle de qualidade dos meios de cultura utilizados na 

microbiologia; 
• produzir ou manipular remédios e/ou medicamentos, medindo, pesando e 

misturando os insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmulas 
químicas; 

• controlar medicamentos especiais, anotando sua venda em formulário separado, 
em cumprimento às disposições legais; 

• manter o controle de balanço trimestral e anual de psicotrópicos, entorpecentes e 
demais medicamentos das farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos; 

• fornecer subsídios, propor estudos e pesquisas para elaboração de planos e 
programas específicos de saúde pública; 

• assinar documentos do laboratório e farmácia; 
• zelar pelos equipamento do setor; 
• atender com presteza ao público; 
• aviar receitas; 
• aplicar injeções; 
• executar outras atividades correlatas.  

150 – Fisioterapeuta: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior de Fisioterapia, com registro no órgão 
de classe competente.  



DESCRIÇÃO: Promover atendimento individual a pacientes submetidos aos seus 
cuidados. 
ATIVIDADES: 
• realizar exames clínicos, fazer diagnósticos, prescrever tratamentos; 
• cumprir e fazer cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor; 
• realizar outras tarefas próprias da profissão, inclusive administrativas; 
• realizar outras atividades correlatas com o exercício da profissão.  

151 – Auditor Fiscal da Receita Municipal: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior nas áreas de Direito, Administração, 
Economia ou Contabilidade.  
DESCRIÇÃO: Execução de tarefas de fiscalização relativas à atividade de tributação. 
ATIVIDADES:  
• efetuar diligência e levantamentos fiscais para instrução e processos, papeletas e 

orientação de contribuintes;  
• auxiliar na realização de estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e 

cobrança de tributos, visando a difusão da legislação em vigor;  
• examinar cadastros, registros, documentos fiscais e outras fontes, identificando 

contribuintes omissos, lucros não declarados e outras irregularidades;  
• lavrar autos de infração, termos de fiscalização, termos de apreensão de livros e 

documentos fiscais;  
• verificar a área de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de 

serviços, fiscalizando a exatidão da cobrança realizada concernente ao Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxa de Licença de Localização;  

• atender os contribuintes, prestando esclarecimentos no que diz respeito à 
legislação fiscal do Município;  

• elaborar termos de início de Ação e verificação fiscal, notificações, autos de 
infração e demais lançamentos previstos em leis ou regulamentos municipais;  

• verificar o tipo de lançamento a que está sujeito o imóvel para efeito de cobrança 
dos tributos municipais;  

• emitir de guias de tributos municipais;  
• fiscalizar atividades econômicas que envolvam tributação municipal;  
• realizar autuações, emitir multas e advertências;  
• emitir certidões e alvarás;  
• dirigir veículo oficial no uso de suas atribuições, exigência de CNH B;  
• executar outras atividades correlatas.  

152 – Fonoaudiólogo:  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Fonoaudiologia, com registro no 
órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, 
de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou 
reabilitação da fala e, ainda: 
ATIVIDADES: 



• avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de 
treinamento terapêutico; 

• programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 
expressão e compreensão do pensamento verbalizado, orientando sobre respiração 
funcional, treinamento fonético, auditivo, organização do pensamento em palavras, 
visando reeducar e/ou reabilitar o paciente; 

• emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação 
fonoaudiológica; 

• participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de 
linguagem em suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua 
especialidade, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; 

• executar outras atividades correlatas.  

153 – Historiador: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior em História. 
DESCRIÇÃO: Elaborar e analisar projetos específicos da área de preservação da 
cultura, com base na investigação dos acontecimentos e conhecimentos científicos, 
respeitados os regulamentos do serviço.  
ATIVIDADES: 
• realizar pesquisas de campo e arquivo, relacionadas às suas atividades; 
• redigir documentos; 
• fazer identificação e estudo das manifestações culturais existentes no Município; 
• preparar material destinado à divulgação relacionado com a História de Ouro Preto 

e sua interligação com a História das Minas Gerais e do Brasil; 
• manter catalogados os monumentos artísticos que constituem o patrimônio 

histórico, cultural e artístico de Ouro Preto, pesquisando e descrevendo todos os 
seus pormenores; 

• ministrar palestras; 
• desenvolver outras atividades correlatas.  

154 – Jornalista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Comunicação Social com 
registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Desempenhar junto à Administração Pública Municipal a profissão de 
Jornalista, realizando a divulgação dos serviços e eventos postos à disposição da 
população. 
ATIVIDADES: 
• redacionar, condensar, intitular, interpretar, corrigir ou coordenar matéria a ser 

divulgada relacionada à Administração Pública Municipal, contendo ou não 
comentário; 

• realizar comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão, em serviço de interesse 
do Município; 

• realizar entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada; 
• realizar planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços 

técnicos de jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de 
matéria a ser divulgada; 

• coletar notícias ou informações de interesse do Município e preparar sua 
divulgação; 



• executar a revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção 
redacional e à adequação da linguagem; 

• organizar e conservar o arquivo jornalístico do Município e pesquisar dados para a 
elaboração de notícias;  

• executar a distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de caráter 
jornalístico, para fins de divulgação; 

• executar a estruturação de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico; 
• executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.  

155 – Médico Veterinário: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina Veterinária e registro no 
órgão de classe competente.  
DESCRIÇÃO: Realizar inspeção sanitária e controle de qualidade de produtos de 
origem animal e de estabelecimentos que comercializam com gêneros alimentares e 
similares. Realizar tratamento clínico e cirúrgico de pequenos e grandes animais, 
orientar a população quanto à prevenção e combate de moléstias infecto-contagiosas 
e parasitárias de animais, através da difusão e aplicação de métodos profiláticos e 
terapêuticos e, ainda: 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames veterinários, estabelecendo diagnósticos, prescrevendo 

medicamentos e outras formas de tratamento para os diversos tipos de lesões, 
enfermidades e transtornos do organismo animal; 

• realizar exames clínicos e de laboratório, para estabelecer o diagnóstico e o 
tratamento adequado; 

• executar programas de reprodução e inseminação artificial; 
• desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando 

as rações, para prevenir doenças careênciais; 
• aplicar anestésicos e vacinas em animais; 
• fiscalizar e orientar locais de produção, armazenamento e comercialização de 

produtos de origem animal; 
• manter a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis, controle de vetores e 

roedores, profilaxia da raiva, vigilância e controle das zoonoses, (incluindo 
acidentes por animais peçonhentos); 

• realizar controle sanitário de rebanhos (brucelose, aftose, etc.); 
• prestar assessoramento quanto à necessidade de alimentação e “habitat” dos 

animais e demais espécies zoológicas; 
• prestar orientação técnica em palestrar e cursos; 
• executar outras tarefas correlatas.  

156 – Nutricionista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Nutrição e registro no conselho de 
classe correspondente. 
DESCRIÇÃO: Atividades relacionadas à educação alimentar e controle da qualidade 
nutricional de alimentos. 
ATIVIDADES: 
• dominar questões de nutrição e saúde; 
• proceder avaliação e educação nutricional; 
• apresentar noções de rendimento escolar relacionado com a nutrição; 
• diagnosticar deficiência nutritiva; 



• apresentar programas de nutrição em saúde pública; 
• elaborar dietas e cardápios alimentares; 
• atentar para normas de higiene e segurança; 
• executar outras atividades correlatas.  

157 – Procurador Municipal: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior de Direito e registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
DESCRIÇÃO: Atividade de orientação e representação jurídica variada, em juízo ou 
fora dele. 
ATIVIDADES: 
• representar o Município, em juízo ou fora dele, prestando serviços de natureza 

jurídica, por delegação da autoridade competente; 
• exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, 

e privativamente, a execução da dívida ativa de natureza tributária; 
• assessorar o Prefeito e demais órgãos da Prefeitura em assuntos de natureza 

jurídica; 
• orientar sindicâncias, inquéritos e processos disciplinares, além de dar parecer 

antes da decisão final do Prefeito Municipal; 
• aprovar minutas de contratos e convênios; 
• coligir, organizar e prestar informações relativas à jurisprudência, à doutrina e à 

legislação federal, estadual e municipal; 
• prestar assistência jurídica ao Município, promovendo convênios com os Estados; 
• opinar juridicamente, quando solicitado, em qualquer processo administrativo; 
• patrocinar a defesa judicial e extrajudicial do Município; 
• elaborar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo, normas e atos 

normativos; 
• coordenar o Sistema Municipal de Fiscalização, nos termos da Lei; 
• analisar editais de licitação 
• executar outras atividades correlatas.   

158 – Psicólogo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Psicologia, com registro no órgão 
classe competente. 
DESCRIÇÃO: Coordenar, orientar e executar tarefas especializadas referentes ao 
estudo do comportamento humano e a dinâmica da personalidade com vistas à 
orientação psico-pedagógica, ocupacional, clínica e ao ajustamento individual. 
ATIVIDADES: 
Na função clínica: 
• proceder ao exame de indivíduos com problemas de comportamento familiar ou 

social ou distúrbios psíquicos; 
• desenvolver trabalhos com alunos que apresentem dificuldades, promovendo sua 

integração e crescimento, visando o desenvolvimento educacional; 
• analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e outros que atuam sobre o 

indivíduo, entrevistando o paciente, consultando ficha de atendimento, aplicando 
testes e outros métodos de verificação para orientar-se no diagnóstico e tratamento 
psicológico adequado; 

• promover a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais 
e aplicando técnicas apropriadas; 

• desenvolver individual ou em equipe multiprofissional de saúde mental, processo de 



acompanhamento clínico/psicoterápico em indivíduos ou grupos; 
• estudar, implantar, coordenar, organizar e executar projetos e programas especiais 

de saúde mental, de acordo com diretrizes da política nacional de saúde pública; 
• executar outras tarefas correlatas. 
Na função organizacional: 
• desenvolver e executar procedimentos de análise do trabalho, estabelecendo 

requisitos psicológicos e condições ambientais necessárias ao desempenho do 
indivíduo; 

• aplicar instrumentos de medida psicológicas para subsidiar ações relativas à 
recrutamento, seleção, treinamento, saúde ocupacional, segurança do trabalho, 
ergonomia, acompanhamento psicopedagógico e processo psicoterápico; 

• definir e executar procedimentos de levantamento de dados, intervenção e 
acompanhamento em problemática psicossociais de indivíduos ou grupos, em 
situação de trabalho, escola, família e grupo de referência; 

• realizar estudos e diagnósticos psicológicos de servidores com problemas de 
ajustamento e promover a sua reintegração; 

• executar outras tarefas correlatas.  

159 – Museólogo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Museologia ou curso afim com 
especialização em Museologia, e registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO:Exercer a profissão de museólogo dentro do Município, 
responsabilizando-se pela estruturação, conservação, divulgação de todo acervo 
museológico de Ouro Preto e ainda: 
ATIVIDADES: 
• ministrar a matéria Museologia, nos seus diversos conteúdos, em todos os graus e 

níveis, quando de interesse da Secretaria de Turismo para fins de instrução dos 
cidadãos ouropretanos; 

• planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as exposições de 
caráter educativo e cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos 
Museus e de instituições afins; 

• executar todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus executar 
a programação e itinerário estabelecidos pela ordens de serviço; 

• solicitar o tombamento de bens culturais e o seu registro em instrumento, 
específico; 

• coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo museológico do Município de Ouro 
Preto; 

• planejar e executar serviços de identificação, classificação e cadastramento de 
bens culturais; 

• promover estudos e pesquisas sobre acervos museológicos; 
• definir o espaço museológico adequado à apresentação e guarda das coleções  
• informar os órgãos competentes sobre o deslocamento irregular de bens culturais, 

dentro do Município de Ouro Preto; 
• dirigir, chefiar e administrar os setores técnicos de museologia do Município de 

Ouro Preto, seja na administração direta ou indireta, bem como em órgãos 
particulares conveniados; 

• prestar serviços de consultoria e assessoria na área de museologia 
• realizar perícias destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens 

museológicos, bem como sua autenticidade; 
• planejar e estruturar exposições de arte dentro do Município de Ouro Preto;  
• executar outras atividades correlatas  



160 – Terapeuta Ocupacional: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior em Terapia Ocupacional e registro no 
órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO:Tratar e reabilitar pacientes portadores de deficiências psíquicas e 
físicas, promovendo atividades específicas, para ajudá-los na sua recuperação social; 
ATIVIDADES: 
• desenvolver trabalhos educativos com os anciões, sob orientação médica, visando 

a quebra da letargia hospitalar; 
• visar uma reintegração social do paciente, desenvolvendo ações junto a equipe de 

reabilitação; 
• promover a valorização do homem “face a sim mesmo, a família e a comunidade”; 
• proporcionar atividades construtivas para, na medida do possível evitar invalidez; 
• proporcionar atividades de grupo, classificando os pacientes de acordo com sua 

recuperação mental ou física; 
• instruir e acompanhar as atividades ocupacionais desenvolvidas pelos pacientes, 

para sua valorização e melhoria das condições de saúde; 
• auxiliar no tratamento médico dos pacientes, empregando técnicos para agilizar sua 

reabilitação; 
• registrar no prontuário a consulta e ou atendimento prestado ao indivíduo; 
• executar outras atividades correlatas.  

161 – Turismólogo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior em Turismo. 
DESCRIÇÃO: Planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para o turismo. 
ATIVIDADES: 
• planejar e desenvolver ações estruturantes para a atividade turística; 
• elaborar e acompanhar a execução de projetos para captação de recursos; 
• identificar potencialidades turísticas do Município; 
• realizar inventários; 
• elaborar roteiros turísticos; 
• acompanhar eventos realizados pelo Município; 
• executar outras atividades correlatas.  

162 – Enfermeiro 40 horas: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Enfermagem, com registro no 
órgão de classe competente.  
DESCRIÇÃO: Planejar, orientar, supervisionar e executar serviços de enfermagem na 
área de higiene, medicina e doenças profissionais, empregando processo de rotina 
e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual e 
coletiva e, ainda: 
ATIVIDADES: 
• executar atividades de assistência de enfermagem, como atendimentos 

ambulatoriais, curativos, inalações, vacinações, aplicação de medicamentos 
prescritos, exame laboratorial e outros tratamentos; 

• dominar técnicas de enfermagem tais como, sinais vitais, higienização, 
administração de medicamentos por via oral e parenteral; 

• prestar primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizações especiais, 
administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior 
atendimento médico; 



• prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, 
postos de periferia e outros; 

• coletar material para exames; 
• participar da execução de programas de prevenção de acidente e de doenças 

profissionais ou não profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e 
condições de trabalho; 

• identificar, precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a melhoria de saúde 
do indivíduo, da família e da comunidade; 

• executar serviços de enfermagem como administração de sangue e plasma, 
controle de pressão venosa, monotorização e aplicação de respiradores artificiais, 
aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, lavagens de estômago e 
outros tratamentos; 

• participar, juntamente com equipe multiprofissional de saúde, no planejamento, 
execução e avaliação dos programas de saúde na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica a 
serem desenvolvidos; 

• realizar consultas, prestando serviços de enfermagem preventiva e de urgência, 
inclusive à gestante, parturientes, puérpera e ao recém-nascido; 

• participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

• distribuir e supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem auxiliares e 
participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; 

• distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde; 

• supervisionar a poliquimioterapia; 
• participar em programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria de 

saúde do indivíduo, da família e da proteção em geral; 
• efetuar estatística do número de pacientes e atendimentos; 
• manter sob sua guarda e responsabilidade, o instrumental, material de cirurgia e 

enfermagem, bem como o estoque de medicamentos; 
• executar outras atividades correlatas.  

163 – Enfermeiro Plantonista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Enfermagem com registro no 
órgão de classe competente 
DESCRIÇÃO: Serviços de enfermagem prestados sob o regime de plantão, 
consistentes de: planejar, orientar, supervisionar e executar serviços de enfermagem 
na área de higiene, medicina e doenças profissionais, empregando processo de rotina 
e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual e 
coletiva e, ainda: 
ATIVIDADES: 
• executar atividades de assistência de enfermagem, como atendimentos 

ambulatoriais, curativos, inalações, vacinações, aplicação de medicamentos 
prescritos, exame laboratorial e outros tratamentos; 

• dominar técnicas de enfermagem tais como, sinais vitais, higienização, 
administração de medicamentos por via oral e parenteral; 



• prestar primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizações especiais, 
administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior 
atendimento médico; 

• prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, 
postos de periferia e outros; 

• coletar material para exames; 
• participar da execução de programas de prevenção de acidente e de doenças 

profissionais ou não profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e 
condições de trabalho; 

• identificar, precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a melhoria de saúde 
do indivíduo, da família e da comunidade; 

• executar serviços de enfermagem como administração de sangue e plasma, 
controle de pressão venosa, monotorização e aplicação de respiradores artificiais, 
aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, lavagens de estômago e 
outros tratamentos; 

• participar, juntamente com equipe multiprofissional de saúde, no planejamento, 
execução e avaliação dos programas de saúde na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica a 
serem desenvolvidos; 

• realizar consultas, prestando serviços de enfermagem preventiva e de urgência, 
inclusive à gestante, parturientes, puérpera e ao recém-nascido; 

• participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

• distribuir e supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem auxiliares e 
participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; 

• distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde; 

• supervisionar a poliquimioterapia; 
• participar em programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria de 

saúde do indivíduo, da família e da proteção em geral; 
• efetuar estatística do número de pacientes e atendimentos; 
• manter sob sua guarda e responsabilidade, o instrumental, material de cirurgia e 

enfermagem, bem como o estoque de medicamentos; 
• executar outras atividades correlatas.  

164 – Médico de Atenção Básica 20h – ginecologista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de medicina na área de Ginecologia, 
com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 



• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

165 – Médico de Atenção Básica 20h – Pediatria: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
Psiquiatria, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 



• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 
prescrito e o especialista necessário; 

• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 
adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

166 – Médico de Atenção Básica 40h:  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina nas áreas de Clínica 
Geral, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 



• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

167 – Médico do Trabalho: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso de nível Superior completo em Medicina, com 
especialização em Medicina do Trabalho e registro no órgão de classe competente e 
no Ministério do Trabalho.  
DESCRIÇÃO: Atividades variadas e complexas referenciadas ao campo da Medicina 
do Trabalho, coordenando programas de proteção à saúde, prevenção de acidentes 
de trabalho e condições de insalubridade do ambiente, objetivando salvaguardar e 
promover a saúde dos servidores da Prefeitura Municipal, bem como dos 
trabalhadores da iniciativa privada em geral. 
ATIVIDADES: 
• realizar exames regulamentares individuais; 
• atender acidentados no trabalho e encaminhar ao hospital e/ou internação quando 

necessário; 
• coordenar as atividades de Medicina do Trabalho; 
• coordenar e elaborar em conjunto com os técnicos de segurança o PPRA 

(Programa de Prevenção de riscos Ambientais); 
• elaborar, coordenar e executar os procedimentos previstos no PCMSO (Programa 

de Controle Médico da Saúde Ocupacional), conforme estabelecido pelo Ministério 
do Trabalho; 

• elaborar programas para populações específicas, como obesos, hipertensos, 
diabéticos, etc. 

• participar de treinamento de servidores, visando prevenção de acidentes e 
doenças; 

• acompanhar e orientar as atividades da CIPA; 
• subsidiar a instâncias superiores com informações para tomada de decisões;  
• desempenhar outras atividades inerentes ao cargo, entre elas o preenchimento 

completo de formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas 
nos regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

168 – Médico Especialista Psiquiatria: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
Psiquiatria, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 



• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

169 – Médico Especialista Endocrinologista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
Endocrinologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 



• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 
adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.   

170 – Médico Especialista Oftalmologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
oftalmologia, com registro no órgão de classe competente. 
e Medicina do Trabalho, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 



• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

171 – Médico Especialista Ortopedia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização  em 
ortopedia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

172 – Médico Especialista Pneumologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
pneumologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 



• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

173 – Médico Especialista Radiologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior de Medicina, com especialização em 
radiologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 



• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.   

174 – Médico Especialista Hematologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
hematologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 



• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 
adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

175 – Médico Especialista Dermatologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
dermatologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde. 



 
176 – Médico Especialista Proctologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
proctologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

177 – Médico Especialista Otorrinolaringologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização  em 
otorrinolaringologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 



• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

178 – Médico Especialista Anestesiologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
anestesiologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 



• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

179 – Médico Especialista Reumatologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
reumatologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 



• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 
medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.   

180 – Médico Especialista Neurologia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização em 
neurologia, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de 
saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas e atividades de promoção da saúde e 
prevenção das doenças e agravos; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares atinentes à sua 
especialidade; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  



181 – Médico Plantonista – Pediatria: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina, com especialização  em 
pediatria, com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, em regime de plantão, 
nas diversas áreas de saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 

• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

182 – Médico Plantonista – Clínico Geral: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Medicina na área de Clínica Geral, 
com registro no órgão de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Prestar assistência médica no âmbito municipal, em regime de plantão, 
nas diversas áreas de saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 
ATIVIDADES: 
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

• realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, 
hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua 
execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 



• identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando 
alterações no comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco 
e propondo medidas de controle; 

• prestar assistência médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, 
bem como realizar palestras educativas; 

• estudar os problemas e exercer as atividades relacionada com higiene e medicina 
do trabalho; 

• desenvolver métodos e técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e 
melhoria dos serviços médicos; 

• proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e hospitalares; 
• estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais 

de saúde pública; 
• preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados, o tratamento 

prescrito e o especialista necessário; 
• realizar exames médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências, 

adaptações de servidores bem como realizar exames periódicos, perícias e laudos 
médicos; 

• planejar e executar programas de educação sanitária; 
• executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes de trabalho, estabelecendo 

medidas para o atendimento do acidentado, bem como propor medidas que visem a 
prevenção de doenças profissionais; 

• executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde.  

183 – Odontólogo 20h: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Odontologia com registro no 
órgão de classe competente 
DESCRIÇÃO: Executar atividades odontológicas generalizadas, realizar exames, 
tratamentos e perícias odonto-legais, orientação sobre saúde oral através de palestras 
educativas, desenvolver trabalhos e pesquisas e análises clínicas odontológicas.  
ATIVIDADES: 
• fazer anamnese, anotando o nome dos pacientes e os serviços executados em livro 

de registro; 
• prestar assistência cirúrgica, clínica e tratamento às anomalias e enfermidades da 

cavidade oral e seus elementos, realizando exames e utilizando técnicas inerentes; 
• realizar exames dos doentes e bocas de pacientes para efeito de diagnóstico; 
• fazer obturação de diversos tipos, extração e outros tratamentos, como 

alveolotomias, suturas, incisão de abcesso e avulsão de tártaros; 
• efetuar cirurgias, retirar pontos e administrar curativos; 
• prescrever medicamentos, quando necessário; 
• tirar e interpretar radiografias; 
• instruir clientes sobre os cuidados de higiene bucal, dar-lhes outras indicações 

relativas à profilaxia e aos cuidados pré e pós-operatórios; 
• confeccionar relatórios mensais das atividades executadas; 
• prestar assistência ao superior hierárquico em assuntos de ordem técnica e 

administrativa da unidade odontológica;  
• executar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias de sua unidade e da 

natureza dos seu trabalho, conforme determinação superior e de acordo com o que 
dispõe a lei que regulamenta a profissão.  



184 – Odontólogo 40h: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Odontologia com registro no 
órgão de classe competente 
DESCRIÇÃO: Executar atividades odontológicas generalizadas, realizar exames, 
tratamentos e perícias odonto-legais, orientação sobre saúde oral através de palestras 
educativas, desenvolver trabalhos e pesquisas e análises clínicas odontológicas.  
ATIVIDADES: 
• fazer anamnese, anotando o nome dos pacientes e os serviços executados em livro 

de registro; 
• prestar assistência cirúrgica, clínica e tratamento às anomalias e enfermidades da 

cavidade oral e seus elementos, realizando exames e utilizando técnicas inerentes; 
• realizar exames dos doentes e bocas de pacientes para efeito de diagnóstico; 
• fazer obturação de diversos tipos, extração e outros tratamentos, como 

alveolotomias, suturas, incisão de abcesso e avulsão de tártaros; 
• efetuar cirurgias, retirar pontos e administrar curativos; 
• prescrever medicamentos, quando necessário; 
• tirar e interpretar radiografias; 
• instruir clientes sobre os cuidados de higiene bucal, dar-lhes outras indicações 

relativas à profilaxia e aos cuidados pré e pós-operatórios; 
• confeccionar relatórios mensais das atividades executadas; 
• prestar assistência ao superior hierárquico em assuntos de ordem técnica e 

administrativa da unidade odontológica;  
• executar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias de sua unidade e da 

natureza dos seu trabalho, conforme determinação superior e de acordo com o que 
dispõe a lei que regulamenta a profissão.  

185 – Odontólogo Especialista – Endodontista: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior em Odontologia com curso de 
especialização em Buço-maxilo-facial, Endodontia, Periondontia, Saúde Coletiva ou 
Estomatologia que atenda ao disposto nas normas do Conselho Federal de 
Odontologia e no Ministério da Saúde, além do registro no órgão de classe 
competente 
DESCRIÇÃO: Executar atividades odontológicas específicas nas áreas 
supramencionadas, realizar exames, tratamentos e perícias odonto-legais, orientação 
sobre saúde oral através de palestras educativas, desenvolver trabalhos e pesquisas e 
análises clínicas odontológicas.  
ATIVIDADES: 
• fazer anamnese, anotando o nome dos pacientes e os serviços executados em livro 

de registro; 
• prestar assistência cirúrgica, clínica e tratamento às anomalias e enfermidades da 

cavidade oral e seus elementos, realizando exames e utilizando técnicas inerentes; 
• realizar exames dos doentes e bocas de pacientes para efeito de diagnóstico; 
• fazer obturação de diversos tipos, extração e outros tratamentos, como 

alveolotomias, suturas, incisão de abcesso e avulsão de tártaros; 
• efetuar cirurgias, retirar pontos e administrar curativos; 
• prescrever medicamentos, quando necessário; 
• tirar e interpretar radiografias; 
• instruir clientes sobre os cuidados de higiene bucal, dar-lhes outras indicações 

relativas à profilaxia e aos cuidados pré e pós-operatórios; 
• confeccionar relatórios mensais das atividades executadas; 



• prestar assistência ao superior hierárquico em assuntos de ordem técnica e 
administrativa da unidade odontológica;  

• executar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias de sua especialidade 
e da natureza dos seu trabalho, conforme determinação superior e de acordo com o 
que dispõe a lei que regulamenta a especialidade.  

186 – Professor PEB-AI: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso de Magistério Superior ou Curso de 
Pedagogia, com ênfase em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental, de 1ª 
à 4ª série. 
ATIVIDADES: 
• participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 
• cumprir o plano de trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 

sua unidade escolar; 
• elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 

didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 
• elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da 
Constituição Federal, Art. 206, II; 

• elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para preservação do patrimônio 
artístico, histórico,cultural e ambiental do País, Estado e Município; 

• ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 
• elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de 

avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos 
métodos adotados; 

• controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 
• estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor 

rendimento; 
• elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 

Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 
• participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com 

as famílias e a comunidade; 
• participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 
• participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação 

do processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 
• participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção 

de problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 
• participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas 

significativas nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 
• participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a 

assegurar pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção 
integral aos seus direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua 
qualificação para o trabalho; 

• prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de 
assegurar cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento 
programados pela Secretaria Municipal de Educação; 

• representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 
• reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de 



Educação Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino 
Fundamental com habilitação específica; 

• executar outras atribuições afins.   

187 – Pedagogo: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior de Pedagogia, com registro no órgão 
de classe competente. 
DESCRIÇÃO: Planejar, elaborar, coordenar, monitorar e avaliar projetos educacionais 
e de qualificação profissional. Desenvolver atividades de reeducação na área de 
atuação, respeitados os regulamentos do serviço.  
ATIVIDADES: 
• auxiliar no desenvolvimento de programas educativos; 
• participar da produção de material didático. 
• auxiliar na elaboração de planilhas e relatórios; 
• desenvolver e executar programas educativos, bem como criar condições 

pedagógicas e operacionais para implementação dos mesmos; 
• realizar estudos, programas, produzir materiais didáticos, promover e realizar 

palestras educativas, multiplicando facilitadores e educadores; 
• dar suporte pedagógico a outras unidades da Administração, quando necessário; 
• orientar equipes de trabalho em campo; 
• exercer atividades de inspeção escolar quando estiver em atividade na Secretaria 

da Educação; 
• realizar outras tarefas de mesmo nível de complexidade e referenciadas ao cargo; 
• responsabilizar-se pela liderança do processo pedagógico, juntamente com a 

Direção da escola; 
• Verificar os dados pedagógicos lançados nos diários de classe;  

188 – Professor PEB-HE – Educação Física: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso Superior com Licenciatura Plena no campo 
específico. 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica. 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 



 
estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 
elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 

Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 
participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 

famílias e a comunidade; 

 
participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 

participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 

participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 
nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 

participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 

prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins.  

189 – Professor PEB-HE – Ensino Religioso: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico. 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica. 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 



 
elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 

Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 
participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 

famílias e a comunidade; 

 
participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 

participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 

participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 
nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 

participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 

prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins.  

190 – Professor PEB-HE – Artes: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico. 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 



 
participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 

famílias e a comunidade; 

 
participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 
participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 

problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 

participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 
nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 

participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 

prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins.  

191 – Professor PEB-HE – Inglês: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico. 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 

participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 
famílias e a comunidade; 



 
participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 
participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 

problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 
participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 

nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 

participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 

prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 
reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica;                                                                                     

executar outras atribuições afins.  

192 – Professor PEB-HE – Ciências: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico. 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 

participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 
famílias e a comunidade; 

 

participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 



 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 
participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 

problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 
participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 

nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 

participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 

prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins. 

193 – Professor PEB-HE – Geografia: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 

participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 
famílias e a comunidade; 

 

participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 

participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 



 
participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 

nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 
participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 

pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 
prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins.   

194 – Professor PEB-HE – História: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 

participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 
famílias e a comunidade; 

 

participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 

participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 



 
participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 

nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 
participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 

pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 
prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins.  

195 – Professor PEB-HE – Matemática: 

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 

participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 
famílias e a comunidade; 

 

participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 

participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 

participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 
nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 



 
participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 

pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 

 
prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 
participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 

pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 

reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins 

196 – Professor PEB-HE – Português:  

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Curso superior com Licenciatura Plena no campo 
específico. 
DESCRIÇÃO: Regência de classe de educação infantil, no ensino fundamental de 5ª à 
8ª série, em sua área de habilitação específica 
ATRIBUIÇOES: 

 

Participar da elaboração proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

 

cumprir o Plano de Trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedagógica de 
sua unidade escolar;  

 

elaborar, programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material 

 

destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos do inciso II, 
do art. 206 da Constituição da República; 

 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 
material destinado à conscientização dos alunos para a preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do Pais, do Estado e do Município; 

 

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

 

elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 

 

controlar e avaliar rendimento escolar dos alunos; 

 

estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento; 

 

elaborar e encaminhar relatório das atividades desenvolvidas à Direção ou à 
Coordenação da unidade, escolar em que estiver lotado; 

 

participar da organização de atividades de integração da unidade escolar com as 
famílias e a comunidade; 

 

participar de reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino; 

 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 

participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 

participar elou organizar eventos destinados é comemoração de datas significativas 
nacionais,estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

 

participar de reuniões, grupos de trabalho e outras ações destinadas a assegurar 
pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, seu preparo para exercício da cidadania.e,a sua qualificação para o trabalho; 



 
prestar assistência e suporte, quando couber, aos órgãos encarregado de assegurar 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 
participar de cursos de capacitação, atualização e/ou aperfeiçoamento programados 

pela Secretaria Municipal de Educação; 

 
representar os colegas como membro do Colegiado Escolar; 

 
reger turma, no caso de professor de Educação Básica da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; e reger aula, no caso de professor de Educação 
Básica da Educação Infantil dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental 
com habilitação específica; 
executar outras atribuições afins.   


