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ANEXO I – CONTINUAÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

CARGOS DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Arquiteto 

Prestar assistência técnica as obras em execução; efetuar estudos para implantação de projetos; elaborar planos 
diretores e planejamento urbano; elaborar e executar projetos arquitetônicos; especificar os recursos necessários 
para construção de obras; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional. 

Assistente Social 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias e comunidade e instituições sobre direitos e deveres, serviços 
e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 
diferentes áreas de atuação profissional; desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros 
disponíveis; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 

Bibliotecário 

Disseminar informação por meio de vários tipos de suporte, com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 
conhecimento; tratar tecnicamente e desenvolver recursos e informações; desenvolver estudos e pesquisas; realizar 
difusão cultural; desenvolver ações educativas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Contador 

Coordenar, organizar, orientar e executar atividades relativas a contabilidade, de acordo com o plano de contas e as 
exigências legais; elaborar planos orçamentários, financeiros e demonstrações contábeis;  realizar auditoria interna; 
prestar informações aos órgãos fiscalizadores; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Engenheiro Civil 
Desenvolver projetos de engenharia civil; planejar, orçar e executar obras; coordenar a manutenção das mesmas; 
controlar a qualidade dos suprimentos e serviços contratados; elaborar normas e documentação técnica; executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 



Farmacêutico/Bioquímico em 
Programas de Saúde 

Preparar e fornecer medicamentos de acordo com prescrições médicas; preparar produtos farmacêuticos; participar 
da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização na área da 
vigilância sanitária em estabelecimentos comerciais e industriais; orientar sobre uso de produtos; executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional.Coordenar 
e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família; Auxiliar os 
gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/ 
Saúde da Família, assegurando a integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde; Promover o acesso e o 
uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, por 
intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; Acompanhar e avaliar a utilização de 
medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na perspectiva da obtenção de 
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde 
e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade associados aos medicamentos; Elaborar, em 
conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos 
na área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade; 
Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de Atenção 
Básica/Saúde da Família, visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 
voltados à melhoria da qualidade de vida; Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de 
profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; 
Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/ Saúde da Família para o cumprimento das atividades 
referentes à Assistência Farmacêutica. Serviços referentes a pesquisa de novos produtos e de novos processos de 
fabricação, direção,orientação e fiscalização da produção, análises clínicas e toxicológicas, saúde pública (controle 
ambiental e de medicamentos, cosméticos e alimentos a venda ao público).Coordenar e executar as atividades de 
Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família; Auxiliar os gestores e a equipe de saúde 
no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/ Saúde da Família, 
assegurando a integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde; Promover o acesso e o uso racional de 
medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações 
que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, 
inclusive os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da 
melhoria da qualidade de vida da população; Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações 
relacionadas à morbimortalidade associados aos medicamentos; Elaborar, em conformidade com as diretrizes 
municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência 
Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade; Intervir diretamente com os 
usuários nos casos específicos necessários, em conformidade com a equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, 
visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da 
qualidade de vida; Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção 
Básica/Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; Treinar e capacitar os 
recursos humanos da Atenção Básica/ Saúde da Família para o cumprimento das atividades referentes à Assistência 
Farmacêutica. 

Jornalista 

Revisar, distribuir, recolher, redigir, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas; fazer seleção, 
revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, 
Internet e quaisquer outros meios de comunicação com o público; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 



Médico – áreas de Angiologia, 
Alergologia, Cardiologia, Cirurgia 
Geral, Dermatologia, 
Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, 
Ginecologia/Obstetrícia, 
Hematologia, Infectologia, 
Mastologia, Neurologia, 
Nefrologia, Oftalmologia, 
Ortopedia, Pediatria, 
Pneumologia, Proctologia, 
Reumatologia, Urologia.  

 

 

 

Realizar atendimento ao paciente, emitir atestados e laudos; realizar encaminhamentos; articular recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; compor junta médica; executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Médicos Especialistas 

 

Prestar assistência médica no âmbito municipal, nas diversas áreas de saúde, visando preservar ou recuperar a 
saúde individual e coletiva; Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, 
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da 
demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e 
notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 
Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Cumprir os protocolos do Sistema Único de Saúde. 

 

Médico Clínico Geral – (Plantão) 

Realizar atendimento ao paciente, emitir atestados e laudos; realizar encaminhamentos; articular recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; compor junta médica; executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 



Médico Clínico de Programas de 
Saúde – ESF 

Realizar consultas individuais, atendimentos em grupos com pacientes e familiares; prescrever e acompanhar o 
tratamento médico especializado, bem como suspendê-lo quando necessário; determinar intervenções para usuários 
dos serviços de Saúde Mental; participar no planejamento e organização de atividades reabilitacionais e de 
integração dos usuários; orientar as famílias quanto à conduta e quanto ao tratamento médico, buscando garantir a 
adesão ao Programa de Saúde Mental.Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação 
da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da 
atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários (escolas, associações,entre outros), quando necessário; Realizar ações de 
atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das 
ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar a escuta qualificada das necessidades 
dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das atividades de educação 
permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; Realizar 
assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar atividades de 
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, 
pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, 
usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 
Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, 
ACD e THD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

Médico Psiquiatra (CAPS), 

Realizar consultas individuais, atendimentos em grupos com pacientes e familiares; diagnosticar e tratar distúrbios 
psíquicos e de dependência química, empregando produtos farmacológicos e terapias especializadas; bem como 
suspendê-lo quando necessário; determinar intervenções para usuários dos serviços de Saúde Mental (Dependência 
Química); participar no planejamento e organização de atividades reabilitacionais e de integração dos usuários; 
orientar as famílias quanto à conduta e quanto ao tratamento médico, buscando garantir a adesão ao Programa. 

Médico Veterinário 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover 
saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; elaborar laudos, pareceres e atestados; 
assessorar a elaboração de legislação pertinente; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Nutricionista 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, administrar e 
avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação 
nutricional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 



Psicólogo 

Executar serviços de apoio psicológico em área clínica e organizacional; realizar procedimentos para coleta, 
tratamento, análise de dados e informações; planejar e coordenar atividades psico-sociais; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Terapeuta Ocupacional 

Atuar na prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
terapia ocupacional; efetuar avaliação e diagnóstico específicos; orientar pacientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Professor de Anos Iniciais, Artes, 
Ciências, Educação Física, 
Educação Infantil, Ensino 
Religioso, Geografia, História, 
Inglês, Língua Portuguesa e 
Matemática 

 

Reger classes da Educação Básica, em sua área de habilitação específica. 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

 
Agente da Autoridade de Trânsito 

Executar a fiscalização de trânsito, bem como, por delegação de autoridade de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de trânsito; atuar em cumprimento às demais obrigações, 
responsabilidades, atividades e regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro e resoluções que vierem a ser 
baixadas; participar de atividades de formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e cultural; 
desenvolver atividades permanentes para garantir a excelência das ações de sua competência; participar de ações 
integradas com órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de entidades privadas, no interesse de suas 
atribuições, atuando em colaboração com os mesmos, mediante solicitação, em atendimento a situações 
excepcionais; manter intercâmbio operacional e técnico-científico com instituições nacionais e estrangeiras; interagir 
com programas sociais governamentais e da sociedade civil. 

Assistente de Tecnologia da 
Informação 

Auxiliar na implantação e manutenção de sistemas e aplicativos; fornecer suporte nas áreas de Software e Hardware 
aos usuários; atuar na manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos; prestar assistência aos 
usuários; montar e propiciar condições para emissão de relatórios gerenciais; montar e imprimir relatórios; executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Auxiliar Bibliotecário Executar serviços referentes à organização de biblioteca, classificação e catalogação de impressos e livros, e demais 
serviços da área. 

Auxiliar de Consultório Dentário - 
APM 

Recepcionar e identificar o paciente; organizar a sala de atendimento; preparar o paciente para o atendimento; 
auxiliar o cirurgião dentista nas atividades odontológicas; manipular materiais odontológicos; executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 



Auxiliar de Consultório Dentário 
em Programas de Saúde 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias 
e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), quando necessário; Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde 
da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da 
atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca 
ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância 
local; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 
Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 
disponíveis; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar 
parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação 
da SMS; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 
Participar das atividades de educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais; Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à desinfecção e à esterilização 
de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e 
auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USF. 

Técnico em Contabilidade 

Identificar documentos e informações; executar escrituração, classificação, conciliação, balanços, balancetes e outras 
atividades contábeis de acordo com o plano de contas; auxiliar nas atividades da controle interno; verificar, conciliar 
despesas e receitas; elaborar relatórios; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Técnico em Edificações 

Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; orçar e providenciar 
suprimentos; supervisionar a execução de obras e serviços; treinar mão-de-obra; realizar o controle tecnológico de 
materiais e do solo; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional. 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO 
 

Motorista 

Dirigir veículo leve transportando pessoas, materiais, mercadorias e ou equipamentos, atendendo e respeitando as 
leis de trânsito e as normas e procedimentos administrativos e de segurança, zelar pela conservação e uso do 
veículo; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 

Carpinteiro 

Montar e reparar peças de madeira, utilizando ferramentas; confeccionar conjuntos ou peças de madeiras; construir 
andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira; montar portas e esquadrias; realizar seleção de materiais 
reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Eletricista 

Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, montar, testar e manter 
instalações elétricas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional. 
 



Encanador 

Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, montar, e reparar sistemas de 
tubulação de água, esgoto, pias, tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de água, e outros; executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 

Operador de Máquinas Pesadas – 
(Motoniveladora) 

Operar máquinas pesadas tais como: trator, rolo-compressor, patrola, retro-escavadeira e outros, engatando 
implementos, operando equipamentos na execução de aterros, drenagens, acabamento em pavimentos; zelar pela 
conservação e manutenção da máquina; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Pedreiro 

Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, executar obras de alvenaria; 
assentar telhas; realizar reparos, adequações, revestimentos e acabamentos em estruturas hidráulicas e esgotos; 
construir fundações e estruturas para execução das tarefas na construção civil; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Ajudante de Serviços Gerais 

Executar carga e descarga de materiais, auxiliar na aplicação de asfalto, auxiliar na capinagem,  podas de árvores, 
abrir valas, limpeza de vias públicas, abastecer veículos, limpar, lavar e lubrificar veículos; montar e desmontar palcos 
e estruturas metálicas;  laçar e recolher animais; auxiliar na coleta de dados relacionados com a topografia; executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Efetuar a limpeza em prédios, salas, pátios, banheiros, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, 
lustrando moveis, limpando vidraças e instalações; arrumar armários e estantes; higienizar salas, móveis e objetos; 
coletar e acondicionar lixo; lavar, secar e passar; preparar e servir café; efetuar pequenos reparos em peças de 
roupas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 

Calceteiro 
Assentar mosaicos de pedras, paralelepípedo e bloquetes de concreto; realizar a manutenção geral em vias 
permanentes; efetuar reformas e recuperação das calçadas, lajotas, pavimentação em geral; executar outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 

Cozinheira 

Preparar refeições e merendas, conforme técnica adequada para cada tipo de alimento; preparar e distribuir 
alimentos; organizar e controlar a armazenagem de materiais e alimentos; lavar e enxugar utensílios de cozinha; 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
funcional. 
 

Operador de Máquinas Leves 
Preparar, ajustar e operar máquina roçadeira e motoserra na execução de serviços de corte e poda; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional.   

 


