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CARGO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
NÍVEL SUPERIOR 

Administrador 

Desenvolver trabalhos aplicando os princípios e teorias da administração 
às áreas de recursos humanos, finanças, suprimentos, sistemas e 
métodos e outros, a fim de formular soluções e diretrizes para assegurar 
a consecução de objetivos. 

Advogado Realizar atividades de assessoramento técnico-jurídico aos órgãos da 
Administração Pública no âmbito do Poder Executivo. 

Analista de 
Informática 

Pesquisar, planejar e executar tarefas relacionadas ao campo da 
Informática. 

Arquivista Planejar, organizar, dirigir e executar atividades inerentes aos centros de 
documentação e arquivos das diversas unidades da Administração. 

Assistente Social Planejar, coordenar, avaliar e/ou executar programas e projetos na área 
do serviço social. 

Enfermeiro Realizar atividades de enfermagem relacionadas com a prevenção e 
recuperação da saúde individual e coletiva. 

Engenheiro Civil Executar estudo, planejamento, projetos e especificações técnicas 
relacionados ao campo da engenharia civil. 

Fonoaudiólogo 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento 
fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros para possibilitar 
o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

Médico 
Cardiologista, 
Dermatologista, 
Endocrinologista, 
Neurologista 
Ortopedista  e 
Pediatra 

Prestar assistência médica a comunidades, na sua área de 
especialização, visando preservar ou recuperar a saúde pública. 

Odontólogo 
Executar e coordenar os trabalhos relativos a programas de saúde 
pública, visando a recuperação e manutenção da saúde bucal da 
população. 

NÍVEL MÉDIO 
Agente 
Administrativo Desenvolver atividades de caráter administrativo. 

Fiscal Ambiental 
Executar trabalhos de fiscalização no campo de saneamento e melhoria 
do meio ambiente. 
 

Fiscal de Obras e 
Posturas 

Executar tarefas de fiscalização relativas a atividades urbanas, relativas a 
obras e posturas, visando organizar o exercício dos direitos individuais e 
coletivos, para o bem estar geral. 
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Técnico em 
Agrimensura 
 

Execução de serviços de campo como levantamentos planialtimétricos e 
planimétricos de imóveis, de vias públicas, de edificações; Locação de 
obras viárias, construção civil e drenagem pluvial; Levantamentos com 
GPS e Estação Total. Auxiliar em serviços de alinhamento para 
expedição de alvarás de construção; Execução de serviços de escritório 
como edição de levantamentos planimétricos e planialtimétricos, projetos 
geométricos, cálculo de volumes (corte e aterro), projetos de calçamento, 
desmembramentos e remembramentos, elaboração de memoriais 
descritivos; Executar outros serviços afins e/ou compatíveis com a área 
de atuação, etc. 

Técnico em 
Edificações 

Executar serviços técnicos de desenho e acompanhamento de obras, sob 
a supervisão e orientação do Engenheiro Civil. 

Técnico em 
Eletrotécnica 

Realizar serviços de instalação, reforma e manutenção de redes, 
sistemas e componentes elétricos. 

Técnico em 
Enfermagem Desenvolver serviços técnicos referentes a enfermagem em geral. 

Técnico em 
Laboratório de 
Análises Clínicas 

Executar serviços técnicos de laboratório, sob a supervisão e orientação 
do Bioquímico, realizando exames citológicos, de urina, sangue e outros, 
auxiliando nos diagnósticos clínicos. 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
Assistente 
Administrativo 

Executar atividades de apoio ao desenvolvimento de trabalhos de 
natureza técnica e administrativa. 

Auxiliar de Serviços Realizar serviços de natureza operacional, especialmente, em 
conservação e limpeza de vias públicas. 

Carpinteiro Realizar serviços gerais de instalação, reforma e manutenção de 
carpintaria. 

Encanador Executar serviços gerais de instalações hidrosanitárias. 

Motorista Dirigir e/ou conduzir veículos rodoviários observando as instruções gerais 
de segurança de tráfego rodoviário. 

Pedreiro Executar serviços de construção civil em geral. 

Servente/Merendeira 
Preparar e distribuir refeições para atender aos programas alimentares 
executados pela Prefeitura Municipal, bem como executar serviços de 
limpeza e arrumação da sua área de trabalho. 

 
 
 


