
 

  
ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Assistente Administrativo  

ATRIBUIÇÕES 
Exercer atividades em todas as etapas do processo administrativo, como planejamento, organização, controle, coordenação, avaliação, e 
ainda prestar informações, elaborar projetos e outras atividades, atender ao público, digitar e executar serviços de recebimento, 
separação e classificação de documentos. Auxiliar nas tarefas e funções de outros profissionais e atividades. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Fiscal de Tributos  

ATRIBUIÇÕES 

Fiscalizar imóveis e estabelecimentos, garantindo o cumprimento de normas e regulamentos estabelecidos pela política tributária. 
 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Engenheiro Civil  

ATRIBUIÇÕES 

Elaborar, executar, supervisionar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a obras públicas. 



 

  

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Mestre de Obras  

ATRIBUIÇÕES 
Executar serviços de construção e manutenção de patrimônios públicos, assim como se responsabilizar pelos utensílios utilizados. 
Desenvolver atividades de carpintaria nos móveis e imóveis da Administração Pública, bem como instalar e conservar a parte elétrica dos 
prédios públicos. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Auxiliar de Serviços Gerais  

ATRIBUIÇÕES 

Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos bens da Prefeitura, ou serviços de copa, cozinha, merendeira, bar, preparo e 
distribuição de merenda escolar, conforme o caso, e ainda serviços gerais de apoio técnico e administrativo 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Mecânico de Manutenção  

ATRIBUIÇÕES 

Inspecionar e realizar manutenção mecânica e hidráulica de veículos da Prefeitura, bem como solicitar peças e materiais para execução 
dos serviços. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Condutor de Veículo Pesado I Caçamba e Ônibus Escolar  

ATRIBUIÇÕES 
Conduzir caminhões, ônibus e outros não exclusivos do cargo de Condutor de Veículo Pesado II, incluídos os veículos leves, 
responsabilizando-se pelas condições gerais de uso e conservação do veículo. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Condutor de Veículo Pesado II 
Patrola, Escavadeira Hidráulica e Trator 

Agrícola 

ATRIBUIÇÕES 

Conduzir veículos pesados, especialmente maquinário agrícola e de infra-estrutura, e outros não exclusivos do cargo de Condutor de 
Veículo Pesado I, incluídos os leves, responsabilizando-se pelas condições gerais de uso e conservação do veículo. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Zelador Vigilante  

ATRIBUIÇÕES 

Exercer vigilância em edificações da Prefeitura e outros locais públicos determinados, inspecionando e verificando eventuais 
anormalidades ou riscos ao patrimônio ou à segurança, e promovendo os atos necessários para repelir agressores, minimizar riscos, 
impedir danos ou o que mais for necessário no interesse público, comunicando ocorrências ao superior e às autoridades policiais. Exercer 
atividades relacionadas com a guarda e manutenção dos bens sob sua vigilância, como pequenos reparos e providências afins, e ainda 
controle de uso, conforme determinações do superior hierárquico. 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Fiscal de Obras e Meio Ambiente  

ATRIBUIÇÕES 
Desenvolver atividades de fiscalização e controle ambiental, conforme a legislação. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Clinico Geral  

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Ortopedista 

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e juntas 
médicas para o funcionalismo público. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico Ginecologista 

ATRIBUIÇÕES 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Ultrassonografista  

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Anestesista 

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e juntas 
médicas para o funcionalismo público. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico Pediatra 

ATRIBUIÇÕES 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Cardiologista  

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Otorrinolaringologista 

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e juntas 
médicas para o funcionalismo público. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico Urologista 

ATRIBUIÇÕES 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Fiscal Epidemiológico  

ATRIBUIÇÕES 

Fiscalizar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva para recomendar e adotar medidas de 
prevenção e controle. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Condutor de Ambulância  

ATRIBUIÇÕES 

Conduzir veículos dos órgãos da área da Saúde, com ou sem equipamentos e caracterização próprios, transportando passageiros, 
enfermos ou não, e medicamentos ou materiais, de acordo com itinerário e instruções específicas, operando os instrumentos acoplados 
ao veículo quando necessário. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Técnico em Radiologia  

ATRIBUIÇÕES 
Executar atividades referentes à realização de exames radiográficos em pacientes, tais como: operar equipamento de raios-X, preparar 
pacientes para a realização dos exames, revelar filmes obtidos, etc., bem como controlar o material utilizado pela área, e solicitar a 
manutenção preventiva dos equipamentos nela existentes. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Assistente Social  

ATRIBUIÇÕES 
Planejar e executar atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida da população, e o atendimento às 
necessidades básicas das classes populares e dos segmentos sociais mais economicamente vulneráveis. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico – PSF   

ATRIBUIÇÕES 

Realizar assistência integral, incluindo promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e 
manutenção, e ainda consultas clínicas e procedimentos, a todas as pessoas que se apresentarem, na unidade de saúde, em outros 
estabelecimentos públicos ou em domicílio. 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 
usuários, se necessário, a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrareferência locais, mantendo a 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 



 

 responsabilização pelo acompanhamento. Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos agentes de saúde. 
Participar, se solicitado, do gerenciamento dos insumos das atividades realizadas, e exercer outras atividades correlatas, sob 
determinação do superior hierárquico, além das atribuições comuns aos integrantes do PSF. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Enfermeiro – PSF   

ATRIBUIÇÕES 

Realizar assistência integral, incluindo promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e 
manutenção, a todas as pessoas que se apresentarem, na unidade de saúde, em outros estabelecimentos públicos ou em domicílio. 
Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares ou prescrever medicação, de acordo com protocolos ou normas 
técnicas vigentes. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes de saúde; contribuir e participar das 
atividades de educação permanente dos agentes de saúde; organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação 
de risco na área de atuação dos agentes de saúde; participar se solicitado, do gerenciamento dos insumos das atividades realizadas, e 
exercer outras atividades correlatas, sob determinação do superior hierárquico, além das atribuições comuns aos integrantes do PSF. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Técnico em Enfermagem – PSF   

ATRIBUIÇÕES 

Realizar atividades de assistência básica com todas as pessoas que se apresentarem, na unidade de saúde, em outros estabelecimentos 
públicos ou em domicílio. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação da 
saúde bucal. Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco, conforme planejamento da 
equipe; participar, se solicitado, do gerenciamento dos insumos das atividades realizadas, e exercer outras atividades correlatas, sob 
determinação do superior hierárquico, além das atribuições comuns aos integrantes do PSF. 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Agente de Saúde   

ATRIBUIÇÕES 

Realizar diagnósticos demográficos e sócio-culturais da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento de ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
estimular a participação da comunidade na definição das políticas públicas de saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para 
monitoramento de situações de risco à família; manter contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando a 
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas da área de atuação 
e manter os cadastros atualizados, e exercer outras atividades correlatas, sob determinação do superior hierárquico, além das atribuições 
comuns aos integrantes do PSF. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Odontólogo – PSF    

ATRIBUIÇÕES 

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita. Realizar os procedimentos clínicos 
definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde 
(NOAS). Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita. Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentem problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento. Realizar atendimentos de primeiros 
cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência. Executar as ações de assistência 
integral, aliado a atuação à saúde coletiva, assistindo famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com planejamento local. 
Coordenar ações coletivas voltadas a promoção e prevenção em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para 
as ações coletivas. Capacitar as equipes de Saúde da Família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal. 
Supervisionar o trabalho pelo Técnico de Higiene Dental e o Atendente de Consultório Dentário. 



 

  

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Atendente de Consultório Odontológico – PSF    

ATRIBUIÇÕES 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Sob supervisão do cirurgião dentista ou do técnico de 
higiene dental, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários individuais ou coletivos como escovação, uso do fio dental. 
Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda etc) necessários para o trabalho. Instrumentalizar o cirurgião 
dentista ou técnico de higiene dental durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos). Agendar o paciente e 
orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento. Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante 
à saúde bucal. Orientar os pacientes sobre higiene bucal. Marcar consultas. Preencher e anotar fichas clínicas. Manter em ordem arquivo 
e fichário. Revelar e montar radiografias intra-orais. Preparar o paciente para o atendimento. Auxiliar no atendimento ao paciente. 
Promover isolamento do campo operatório. Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar moldeiras. Confeccionar modelos em 
gesso. Aplicar métodos preventivos para o controle da cárie dental. Proceder à conservação e a manutenção do equipamento 
odontológico. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Técnico em Higiene Dental – PSF    

ATRIBUIÇÕES 

Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais. Coordenar e realizar a 
manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. 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. 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Auxiliar de Biblioteca    

ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar nas atividades de supervisionar a execução das atividades pertinentes à biblioteca; planejar, programar e controlar as atividades 
relacionadas a aquisição, catalogação, classificação, preparação e manutenção da documentação técnica da organização. Realizar outras 
atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor   Educação Infantil 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor   Creche 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino em creches ou estabelecimentos similares. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de 
planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas 



 

 relativos à área da educação. Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino, envolvendo a família e a 
comunidade. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor   Artes 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental I 1ª/5ª   Geral 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental I 1ª/5ª   Inglês 



 

 ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Inglês. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental I 1ª/5ª   Educação Física 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Educação Física. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Português 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 



 

 Habilitação para Língua Portuguesa. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Matemática 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Matemática. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   História 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para História. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Geografia 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Geografia. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Ciências 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Ciências. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Inglês 

ATRIBUIÇÕES 



 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para o idioma Inglês. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Informática 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Informática. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Professor Fundamental II 6ª/9ª   Educação Física 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento das atividades do sistema municipal de 
ensino ou da escola. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas relativos à área da educação. 
Colaborar com as atividades de articulação do sistema municipal de ensino ou da escola, envolvendo a família e a comunidade. 
Habilitação para Educação Física. 



 

 ATRIBUIÇÕES DE CARGOS – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

HOSPITAL MUNICIPAL 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Assistente Administrativo  

ATRIBUIÇÕES 
Exercer atividades em todas as etapas do processo administrativo, como planejamento, organização, controle, coordenação, avaliação, e 
ainda prestar informações, elaborar projetos e outras atividades, atender ao público, digitar e executar serviços de recebimento, 
separação e classificação de documentos; auxiliar nas tarefas e funções de outros profissionais e atividades. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Tele-recepcionista  

ATRIBUIÇÕES 

Atender as linhas telefônicas externas e internas na mesa operadora e atender ao público em geral. 
 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Cozinheira  

ATRIBUIÇÕES 

Executar atividades relacionadas com preparação de alimentos, incluindo limpeza de materiais e utensílios. 
 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Auxiliar de Serviços Gerais  

ATRIBUIÇÕES 
Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos bens da Prefeitura, ou serviços de copa, cozinha, merendeira, bar, preparo e 
distribuição de merenda escolar, conforme o caso, e ainda serviços gerais de apoio técnico e administrativo. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Técnico em Enfermagem  

ATRIBUIÇÕES 

Realizar tarefas operacionais e técnicas inerentes às atividades de enfermagem nas unidades de Saúde do Município. 
 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Farmacêutico Bioquímico  

ATRIBUIÇÕES 

Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, 
de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e dos produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e 
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidades 
industriais e a outros propósitos. 

 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico  Geral 

ATRIBUIÇÕES 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de tratamento aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, e praticar todos os atos inerentes à profissão, inclusive ficando à disposição para compor conselhos e 
juntas médicas para o funcionalismo público. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Zelador Vigilante  

ATRIBUIÇÕES 

Exercer vigilância em edificações da Prefeitura e outros locais públicos determinados, inspecionando e verificando eventuais 
anormalidades ou riscos ao patrimônio ou à segurança, e promovendo os atos necessários para repelir agressores, minimizar riscos, 
impedir danos ou o que mais for necessário no interesse público, comunicando ocorrências ao superior e às autoridades policiais. Exercer 
atividades relacionadas com a guarda e manutenção dos bens sob sua vigilância, como pequenos reparos e providências afins, e ainda 
controle de uso, conforme determinações do superior hierárquico. 

 

 

 

 

 

 



 

 ATRIBUIÇÕES DE CARGOS – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

SISAM 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Leiturista  

ATRIBUIÇÕES 
Executar serviços relacionados com a leitura dos equipamentos de aferição e controle do consumo de água nas unidades abastecidas pelo 
serviço municipal, além de registros e outras ações correlatas, determinadas pelo superior hierárquico. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Tele-recepcionista  

ATRIBUIÇÕES 

Atender as linhas telefônicas externas e internas na mesa operadora e atender ao público em geral. 
 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Condutor de Veículo Pesado II Retro Escavadeira 

ATRIBUIÇÕES 

Conduzir veículos pesados, especialmente maquinário agrícola e de infra-estrutura, e outros não exclusivos do cargo de Condutor de 
Veículo Pesado I, incluídos os leves, responsabilizando-se pelas condições gerais de uso e conservação do veículo. 

 



 

 DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Calceteiro   

ATRIBUIÇÕES 

Executar serviços relacionados com as atividades de calçamento e assentamento de lajotas nas vias públicas, e atividades correlatas 
envolvendo a manutenção e conservação das vias públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ATRIBUIÇÕES DE CARGOS – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

FUBE 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Auxiliar Geral  

ATRIBUIÇÕES 

Executar serviços relacionados com as atividades de auxiliar de serviços gerais e ainda de suporte às atividades de assistente 
administrativo. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Zelador Vigilante  

ATRIBUIÇÕES 

Exercer vigilância em edificações da Prefeitura e outros locais públicos determinados, inspecionando e verificando eventuais 
anormalidades ou riscos ao patrimônio ou à segurança, e promovendo os atos necessários para repelir agressores, minimizar riscos, 
impedir danos ou o que mais for necessário no interesse público, comunicando ocorrências ao superior e às autoridades policiais. Exercer 
atividades relacionadas com a guarda e manutenção dos bens sob sua vigilância, como pequenos reparos e providências afins, e ainda 
controle de uso, conforme determinações do superior hierárquico. 

 

 

 

 


