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COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

CONCURSO PÚBLICO N. 01/2011 
 
 

DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS 
 

 
CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
        – Realizar visitas domiciliares com explicações e orientações aos munícipes, realizar 
atendimento ao público nos estabelecimentos de saúde, realizar campanhas preventivas, 
realizar o preenchimento de formulário, relatórios, etc.; realizar pesquisas relacionadas a 
saúde, realizar a entrega de medicamentos, exames, etc. na residência dos moradores, 
alimentar os sistemas de informatização, realizar controle mecânico de criadouros, através 
de remoção, destruição, mudança de posição ou de localização destes criadouros com a 
ajuda do morador. Realizar controle químico através da aplicação de larvicida (tratamento 
focal) nas situações em que as medidas de controle mecânico não sejam suficientes para 
eliminar todos os criadouros potenciais existentes; realizar ações de promoção e prevenção 
de saúde. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 
        – Realiza serviços de armazenagem de produtos leves e pesados, tais como  cal, 
cimento, areia, tijolos, e outros; executar serviços de jardinagem, amparando gramas, 
preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, 
cultivar e embelezar canteiros em geral; efetuar a limpeza dos prédios públicos, praças, 
áreas verdes, terrenos baldios, ruas, estradas e outros logradouros, carpindo, roçando, 
limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos; efetuar a limpeza e conservação do 
cemitério e dos jazidos, auxiliar na preparação das sepulturas, abrir e fechar covas, efetuar 
as atividades de carregamento e descarregamento de produtos de veículos, entrega de 
mercadorias, efetuar a preparação de ruas e estradas para a execução de pavimentação, 
compactação do solo, esparramando terra e pedras, aplicando emulsões e massa asfáltica, 
auxiliar nas instalações e manutenção elétrica, aprender animais soltos em vias públicas, 
realizar a alimentação de animais presos em jaulas, auxiliar no assentamento e transporte  
de tubos de concreto,executar tarefas de construção civil, escavar valas, recolher lixo, 
varrer ruas e estradas, fazer consertos nas instalações de prédios públicos, e executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
        - Recepcionar e atender ao público interno e externo, tomando as providências 
necessárias e fornecendo as informações solicitadas e inerentes à sua área de atuação; 
Receber, conferir e distribuir documentos e comunicados; Arquivar, controlar e manter 
atualizados e ordenados os arquivos e fichários; Realizar atividades de suporte 
administrativo objetivando a consecução e superação de resultados e metas da 
administração; Redigir textos, memorandos e outros documentos em sistemas 
informatizados, organizar documentos em processos administrativos, elaborar e organizar 
prestações de contas de convênios, contratos, termos de parcerias, etc. alimentar sistemas 
de informatização. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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CARGO: CONTADOR 
        - Escriturar os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Promover a 
prestação, acertos, e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando  e 
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; examinar 
empenhos de despesa, verifica a classificação e a existência de recursos nas dotações 
orçamentárias, para o pagamento dos compromissos assumidos; elaborar relatórios e 
demonstrativos contábeis periódicos, relativos a execução orçamentária e financeira, em 
consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da 
situação patrimonial, econômica e financeira; executar outras tarefas correlatas inerentes à 
contabilidade pública. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 
        - Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavidade bucal; 
examinar  identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando a extensão e 
profundidade dos problemas detectados; executar procedimentos preventivos envolvendo 
raspagem, limpeza e polimento dos dentes e gengivas; elaborar procedimentos educativos 
individuais e coletivos de prevenção à saúde bucal; coordenar e orientar as atividades 
auxiliares do consultório dentário em procedimentos individuais e coletivos de 
biossegurança; executar tratamento curativos das afecções identificadas na cavidade bucal, 
executar tratamento envolvendo exodontia de raízes e dentes, drenagem de abscessos, 
suturas de tecidos moles e restauração de cáries dentárias; prescrever ou administrar 
medicamentos; elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; atuar em 
equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de 
Saúde; realizar atendimento de urgências, realizar o preenchimento das fichas, formulários 
de atendimento, assim como dos prontuários; articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar disponível como 
apoio matricial de capacitação, atuar em programas de saúde, realizar ações de cuidado, 
prevenção e promoção de saúde; executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da 
boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação 
de dentes e gengivas; supervisionar,  zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, 
limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: EDUCADOR INFANTIL – 40 HS 
        –  Ensinar e cuidar de alunos na faixa de zero a cinco anos; orientar a construção do 
conhecimento; elaborar projetos pedagógicos; planejar ações didáticas e avaliar o 
desempenho dos alunos. Preparar material pedagógico; organizar o trabalho. No 
desenvolvimento das atividades, mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Atuar  na  educação  
infantil  de  zero  a  cinco anos nos Centros de Educação Infantil-CEIs. Receber e 
acompanhar o desenvolvimento da criança, tendo em vista seus direitos e vontades 
próprias no que se refere a suas condições de alimentação, saúde, higiene, proteção, 
afetividade, convivência, segurança e acesso ao conhecimento pleno e sistemático. 
Assegurar a organização e higienização do espaço físico para o pleno desenvolvimento da 
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criança e para o desenvolvimento das atividades. Participar de grupos de estudos e reuniões 
de equipe eventualmente ou periodicamente convocadas pela direção. Participar de 
capacitação e formação profissional, bem como de atividades culturais e educativas 
extraclasse, quando for proposta da unidade escolar e/ou da Secretaria  Municipal da 
Educação. Planejar e executar o plano de trabalho visando ao desenvolvimento infantil de 
acordo com cada faixa etária. Colaborar nas ações concernentes ao programa de integração 
escola/família/comunidade.  Executar  e  manter em ordem a escrituração pertinente   à   
vida   escolar   do   aluno,   à   organização  da  escola  e  toda  aquela  referente   ao  
próprio  cargo. Executar outras tarefas no âmbito escolar a fim de garantir a qualidade do 
atendimento oferecido às crianças e à comunidade. Participar dos conselhos e instituições 
auxiliares da unidade escolar. Estar atento às modificações de comportamento da criança e 
dar ciência ao responsável de suas observações. Acompanhar as crianças na hora das 
refeições, orientando no processo de alimentação. Buscar numa perspectiva de formação 
permanente o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do seu 
conhecimento podendo propor e coordenar ações e grupos de formação. Responsabilizar-se 
pela utilização e manutenção e conservação de equipamentos em ambientes especiais 
próprios de sua área de trabalho. Atuar em conformidade com a legislação pertinente na 
área da educação infantil. 
 
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
        - Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional; atuar no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao acidentado do 
trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos de cardiologia, analisar e 
interpretar resultados de exames, para confirmação de diagnóstico,  realizar tratamento 
curativo e preventivo de agravos da saúde, prescrever medicamentos, indicando dosagem e 
respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, efetuar exames 
médicos e seguir os protocolos clínicos de acordo com as normas e orientações  do 
Conselho Federal de Medicina e a respectiva Associação Brasileira da especialidade a que 
pertence, realizar primeiros socorros e atendimento de urgências, realizar o preenchimento 
das fichas, formulários de atendimento, assim como dos prontuários; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar 
disponível como apoio matricial de capacitação, atuar em programas de saúde, realizar 
ações de cuidado, prevenção e promoção de saúde. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
        – Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional; atuar  no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao acidentado do 
trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos de cirurgia geral e pequenas 
cirurgias, analisar e interpretar resultados de exames, para confirmação de diagnóstico,  
realizar tratamento curativo e preventivo de agravos da saúde, prescrever medicamentos, 
indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 
observados, efetuar exames médicos e seguir os protocolos clinicos de acordo com as 
normas e orientações  do Conselho Federal de Medicina e a respectiva Associação 
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Brasileira da especialidade a que pertence, realizar primeiros socorros e atendimento de 
urgências, realizar o preenchimento das fichas, formulários de atendimento, assim como 
dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos 
agravos à saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial de capacitação, atuar 
em programas de saúde, realizar ações de cuidado, prevenção e promoção de saúde. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
        - Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional; atuar  no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao acidentado do 
trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos de endocrinologia, analisar e 
interpretar resultados de exames, para confirmação de diagnóstico,  realizar tratamento 
curativo e preventivo de agravos da saúde, prescrever medicamentos, indicando dosagem e 
respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, efetuar exames 
médicos e seguir os protocolos clinicos de acordo com as normas e orientações  do 
Conselho Federal de Medicina e a respectiva Associação Brasileira da especialidade a que 
pertence, realizar primeiros socorros e atendimento de urgências, realizar o preenchimento 
das fichas, formulários de atendimento, assim como dos prontuários; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar 
disponível como apoio matricial de capacitação, atuar em programas de saúde, realizar 
ações de cuidado, prevenção e promoção de saúde. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA I – 28 HS 
        - Promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de até dez  anos; 
cuidar de alunos; planejar a prática educacional e avaliar as práticas pedagógicas. 
Organizar atividades; pesquisar; interagir com a família e a comunidade e realizar tarefas 
administrativas. Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do ensino 
fundamental, aplicando testes e outros métodos usuais de avaliação para esse nível de 
ensino. Participar da coordenação das ações de programas e eventos cívicos, esportivos e 
recreativos promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura e outras áreas da 
administração municipal. Participar do processo de elaboração do Plano de Gestão da 
Escola e de seus anexos. Planejar, executar, a avaliar e registrar as atividades do processo 
ensino-aprendizagem de sua(s) classe(s), a partir da programação curricular da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. Definir prioridades, objetivos e metas. Selecionar 
conteúdos significativos. Utilizar metodologia adequada às características cognitivas e 
sócio-culturais dos educandos. Acompanhar o processo de aprendizagem dos educandos. 
Acompanhar, orientar e cuidar da higiene pessoal das crianças. Acompanhar as crianças na 
hora das refeições, orientando-as no processo de alimentação. Proceder à observação dos 
educandos, identificando necessidades e carências de ordem social, psicológica, material 
ou de saúde, que interferem na aprendizagem, encaminhando-os para análise do Professor 
Coordenador. Manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os e 
orientando-os sobre o avanço do educando e obtendo dados de interesse para o processo 
educativo. Participar dos Conselhos de Classe/Escola e de Alunos. Participar, quando 
integrante do Conselho de Escola, das deliberações que afetam o processo educacional. 
Discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis: as propostas de trabalho da escola; o 
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desenvolvimento do processo educativo; as formas de acompanhamento da vida escolar 
dos educandos; as formas e procedimentos adotados no processo de avaliação dos 
educandos; as formas e procedimentos para avaliação da ação da equipe escolar; participar 
das atividades cívicas, culturais e educativas em que a escola estiver envolvida. Manter 
atualizados os diários de classe e demais registros necessários ao acompanhamento da vida 
escolar dos educandos. Encaminhar à Secretaria da Escola a documentação referente aos 
educandos de sua classe, conforme especificação e prazo fixados pelo calendário escolar. 
Participar do horário do trabalho pedagógico coletivo. Buscar, numa perspectiva de 
formação permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do 
seu conhecimento, podendo propor e/ou coordenar ações e grupos de formação. Participar 
das decisões referentes ao agrupamento dos educandos; Responsabilizar-se pela utilização, 
manutenção e conservação de equipamentos e instrumentos em uso em laboratórios e 
outros ambientes especiais próprios de sua área curricular. Fornecer ao Professor 
Coordenador relação de material de consumo necessário ao desenvolvimento das 
atividades curriculares. Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço físico 
como dos materiais escolares. Acompanhar as crianças em atividades externas à Unidade. 
Atuar em conformidade com a legislação pertinente na área Educação Básica (Ensino 
Fundamental I). Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.   

 
Este anexo é parte integrante do Edital n. 01/2011, do Concurso Público n. 

01/2011, da Prefeitura Municipal de Guaíra. 
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PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 
 


