
Página 1 de 5 
 

 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

Gabinete do Prefeito 

 

  
EDITAL N° 01/2012 – EDITAL DE ABERTURA  
 
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGO  ATRIBUIÇÕES / LOTAÇÃO 
Agente 

Administrativo AAD 
- TNM GRUPO B 

Estipuladas na Lei 25/1998. Lotação Secretaria de Trabalho e Assistência Social.  

Assistente Social – 
TNS GRUPO B 

Atuar no conjunto das políticas sociais, no campo da saúde, educação, habilitação, trabalho, transporte, crianças e 
adolescentes, previdência e assistência, planejando e executando atividades, que visam assegurar a melhoria da 
qualidade de vida das classes subalternizadas da sociedade, através da prestação da assistência social numa 
perspectiva de cidadania e de participação popular. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as 
necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social – 
CRAS/PAIF.  

Auxiliar de Serviços 
A - TNM GRUPO C 

Executar a limpeza e higiene das dependências do local de trabalho, incluindo o chão e esquadras, vidraças, móveis, 
escadas, persianas, vasos sanitários, pias, ralos, caixas de gordura, esgotos, etc; Fazer a coleta de lixo, desentupir 
ralos e pias; Manter os sanitários com sabão, papel higiênico e toalhas sempre limpas e renovadas; realizar a 
manutenção simples das máquinas, equipamentos e ferramentas; operar máquinas simples sob a orientação e 
supervisão do chefe imediato; colaborar na confecção e instalação de peças e equipamentos, tijolos e telhas, bem 
como no transporte e movimentação destes de um local ou espaço para outro;Colaborar nas tarefas de preparação 
de ambientes para pintura, e do próprio material a ser utilizado; Exercer atividades de natureza similar e com o 
mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social – PETI Núcleo Sede. 

Auxiliar de Serviços 
B - TNM GRUPO C 

Executar a limpeza e higiene das dependências do local de trabalho, incluindo o chão e esquadras, vidraças, móveis, 
escadas, persianas, vasos sanitários, pias, ralos, caixas de gordura, esgotos, etc; Fazer a coleta de lixo, desentupir 
ralos e pias; Manter os sanitários com sabão, papel higiênico e toalhas sempre limpas e renovadas; realizar a 
manutenção simples das máquinas, equipamentos e ferramentas; operar máquinas simples sob a orientação e 
supervisão do chefe imediato; colaborar na confecção e instalação de peças e equipamentos, tijolos e telhas, bem 
como no transporte e movimentação destes de um local ou espaço para outro;Colaborar nas tarefas de preparação 
de ambientes para pintura, e do próprio material a ser utilizado; Exercer atividades de natureza similar e com o 
mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social – PETI Núcleos Zona Rural 
(Alecrim, Boa Vista, Jucá, Mata Virgem, Sipaúba de Cima, Sipaúba de Baixo). 

Auxiliar de Serviços 
C - TNM GRUPO C 

Executar a limpeza e higiene das dependências do local de trabalho, incluindo o chão e esquadras, vidraças, móveis, 
escadas, persianas, vasos sanitários, pias, ralos, caixas de gordura, esgotos, etc; Fazer a coleta de lixo, desentupir 
ralos e pias; Manter os sanitários com sabão, papel higiênico e toalhas sempre limpas e renovadas; realizar a 
manutenção simples das máquinas, equipamentos e ferramentas; operar máquinas simples sob a orientação e 
supervisão do chefe imediato; colaborar na confecção e instalação de peças e equipamentos, tijolos e telhas, bem 
como no transporte e movimentação destes de um local ou espaço para outro; Colaborar nas tarefas de preparação 
de ambientes para pintura, e do próprio material a ser utilizado; Exercer atividades de natureza similar e com o 
mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social.  

Auxiliar de Serviços 
D - TNM GRUPO C 

Executar a limpeza e higiene das dependências do local de trabalho, incluindo o chão e esquadras, vidraças, móveis, 
escadas, persianas, vasos sanitários, pias, ralos, caixas de gordura, esgotos, etc; Fazer a coleta de lixo, desentupir 
ralos e pias; Manter os sanitários com sabão, papel higiênico e toalhas sempre limpas e renovadas; realizar a 
manutenção simples das máquinas, equipamentos e ferramentas; operar máquinas simples sob a orientação e 
supervisão do chefe imediato; colaborar na confecção e instalação de peças e equipamentos, tijolos e telhas, bem 
como no transporte e movimentação destes de um local ou espaço para outro;Colaborar nas tarefas de preparação 
de ambientes para pintura, e do próprio material a ser utilizado; Exercer atividades de natureza similar e com o 
mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de Saúde / Posto de Saúde de Alecrim, zona rural do Município.  

Condutor Socorrista 
- TNM GRUPO C 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; Conhecer integralmente o 
veículo e realizar manutenção básica do mesmo; Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de 
regulação médica e seguir suas orientações; Conhecer a malha viária local; Conhecer a localização de todos os 
estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos 
de suporte à vida; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas reanimação 
cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a 
fim de auxiliar a equipe de saúde; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme 
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escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; item a) a substituição do 
plantão deverá se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma 
hora além da escala, o motorista-socorrista poderá solicitar a substituição no local do atendimento; item b) as 
eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um 
formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico ou seu substituto, com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas; item c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a 
responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente; cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência; tratar com respeito e 
coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, liderando a equipe que lhe for 
delegada com ordem e profissionalismo; utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; manter-se atualizado, freqüentando os cursos de 
educação continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado 
dos equipamentos da Unidade Móvel; Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas 
pela direção; Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica; Ser fiel aos 
interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;Acatar as 
deliberações da direção técnica; Participar da formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de 
educação continuada oferecidos, sendo que o não cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao desligamento do 
profissional. Lotação: Secretaria de Saúde.  

Educador de 
Informática - TNM 

GRUPO B 

Auxiliar os professores com as atividades e projetos desenvolvidos no laboratório de informática, utilizando os 
conceitos básicos de informática, bem como dando apoio na utilização dos componentes fundamentais dos 
computadores (hardware e software); periféricos; dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados; 
sistemas operacionais; editor de texto; planilhas eletrônicas, gerenciadores de banco de dados, navegadores e 
correio eletrônico. Ministrar aulas de computação (hardware e software) aos alunos da rede municipal de ensino, 
cursos básicos e avançados. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da 
Secretaria de Educação e Cultural. Lotação: Secretaria de Educação e Cultura  

Educador Social do 
PETI - TNM 
GRUPO B 

Realizar serviços sócioeducativos em núcleos para um coletivo de 30 a 40 crianças / adolescentes de sete até 
dezesseis anos. As atividades desenvolvidas irão abranger: reforço escolar, recreação e lazer, atividades artísticas e 
culturais, atividades com as famílias (reunião bimensais, palestras, oficinas), assim como, articulação com a rede de 
garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além do acompanhamento das ações empreendidas pelo 
município no trabalho de enfrentamento infantil. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as 
necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social – 
PETI.  

Enfermeiro do 
trabalho - TNS 
GRUPO A 

Analisar as condições de segurança e periculosidade da empresa trabalho; identificar as necessidades no campo de 
segurança, higiene e melhoria do trabalho; elaborar e executar planos e programas de promoção e proteção à saúde 
dos empregados; fazer levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos 
epidemiológicos; coletar dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis 
relações com as atividades funcionais; executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e não profissionais; presta primeiros socorros no local de trabalho; realizar atendimento ambulatorial. 
Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Lotação: 
Secretaria de Saúde.  

Facilitador de 
Oficinas de 

Convivência – 
Projovem - TNM 

GRUPO B 
 
 

Organizar e coordenar atividades sistemáticas artísticas e culturais, objetivando promover e qualificar o convívio 
social entre os jovens e sua convivência comunitária; Organizar e coordenar eventos artísticos e culturais, objetivando 
promover e qualificar o convívio social entre jovens e sua convivência comunitária; Desenvolver, diretamente com os 
jovens, os conteúdos e atividades que lhes são atribuídos no traçado metodológico do ProJovem Adolescente; 
Participar em atividades de planejamento, sistematização e avaliação do ProJovem, juntamente com a equipe de 
trabalho responsável pela execução do serviço socioeducativo, sob orientação do Orientador Social e Técnico de 
referência do ProJovem; Facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; Mediar os 
processos grupais de serviços socioeducativos; Fomentar a participação democrática dos jovens e a sua 
organização, no sentido do alcance dos objetivos do serviço socioeducativo de convívio; Registrar a freqüência diária 
dos jovens ao serviço socioeducativo e encaminhar os dados para o Orientador Social, nos prazos previamente 
estipulados; Avaliar o desempenho dos jovens no serviço socioeducativo, encaminhando ao Orientador Social e ao 
Técnico de referência as necessidades de acompanhamento individual e familiar; Participar, juntamente com o 
Técnico de referência, de reuniões com as famílias dos jovens participantes do Programa; Participar das atividades 
de capacitação, reuniões, fóruns e eventos do ProJovem Adolescente, da temática da Adolescência e Juventude; 
Entregar Registro de Freqüência dos jovens, Relatório Mensal das ações desenvolvidas para o Técnico de referência. 
Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da Secretaria Trabalho e Assistência 
Social. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social – PROJOVEM.  

Facilitador de 
Oficinas de 

Convivência PAIF - 
TNM GRUPO B 

Realizar sob orientação do técnico do CRAS/PAIF, planejamento das atividades, objetivando facilitar o processo de 
integração dos usuários, desenvolvendo os conteúdos e atividades atribuídas nos traçados metodológicos do 
CRAS/PAIF, registrar freqüência diária dos usuários nas atividades, promover discussões sobre temas determinados 
pela equipe técnica do CRAS/PAIF, acompanhar os usuários nos plantões de monitoramento; realizar reuniões com 
famílias da área referenciada; desenvolver oficinas de convivência em diversas modalidades; desenvolver atividades 
com enfoque nos direitos do cidadão e divulgação das políticas públicas; criar atividades para desenvolver 
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habilidades individuais e incentivo ao protagonismo na comunidade; participar de reuniões sistemáticas com técnico 
de Referência do CRAS/PAIF, promover avaliação do impacto social das atividades desenvolvidas, elaboração de 
plano de ação. Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Lotação Secretaria de Trabalho e Assistência Social – 
CRAS/PAIF. 

Farmacêutico / 
Bioquímico – TNS 

GRUPO A 

Realizar experiências, testes e análises em organismos vivos, através de observação dos mecanismos químicos e de 
suas funções vitais como respiração, digestão, crescimento e envelhecimento visando determinar a composição 
química destes organismos; Efetuar estudos sobre a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e 
outras substancias sobre tecidos e funções vitais, analisando os aspectos químicos da formação de anticorpos no 
sangue e outros fenômenos bioquímicos em função de verificar os efeitos produzidos no organismo e determinar a 
adequação relativa de cada elemento; Efetuar experimentos e estudos de bioquímica, aperfeiçoando ou criando 
novos processos de conservação de alimento e bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, purificação e 
tratamento de águas residuais, em função de permitir sai aplicação na indústria, medicina, saúde pública e outros 
campos; realizar exames e análises clínicas como por exemplo de sangue e urina e fezes; realizar atividades 
similares e com igual nível de dificuldades. Lotação: Secretaria de Saúde.  

Fonoaudiólogo – 
TNS GRUPO A 

Avaliar, solicitar, elaborar e realizar exames, diagnosticar, tratamento e pesquisa, emissão de parecer, laudo e/ou 
relatório, docência, responsabilidade técnica, assessoramento, consultoria, coordenação, administração, orientação, 
realização de perícia e demais procedimentos necessários ao exercício pleno da atividade; entre essas o município 
esta contemplado com o PSE e se faz necessário a avaliação auditiva e fala de todo alunado do município. Outras 
atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Lotação: Secretaria 
de Saúde.  

Gari A - TNM 
GRUPO C 

Realizar atividades de limpeza nas ruas, praças, parques e canteiros, varrendo e coletando lixo utilizando diferentes 
tipos de vassouras, para que os mesmos apresentem freqüente aspecto de limpeza, higiene e facilidade de trânsito; 
reunir e amontoar a poeira, folhas, fragmentos e detritos usando como instrumentos de trabalho ancinhos, vassouras 
e outros equipamentos destinados ao seu recolhimento; proceder ao recolhimento dos montes de lixo despejando-os 
em latões, cestos, carrinhos ou outros recipientes destinados a este fim; Transportar o lixo das residências e/ou 
instalações públicas e privadas ate o local destinado ao despejo; Realizar atividades similares e que tenham o 
mesmo nível de dificuldades. Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  

Gari B - TNM 
GRUPO C 

Realizar atividades de limpeza nas ruas, praças, parques e canteiros, varrendo e coletando lixo utilizando diferentes 
tipos de vassouras, para que os mesmos apresentem freqüente aspecto de limpeza, higiene e facilidade de trânsito; 
reunir e amontoar a poeira, folhas, fragmentos e detritos usando como instrumentos de trabalho ancinhos, vassouras 
e outros equipamentos destinados ao seu recolhimento; proceder ao recolhimento dos montes de lixo despejando-os 
em latões, cestos, carrinhos ou outros recipientes destinados a este fim; Transportar o lixo das residências e/ou 
instalações públicas e privadas ate o local destinado ao despejo; Realizar atividades similares e que tenham o 
mesmo nível de dificuldades. Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Distrito de Mata Virgem 

Instrutor de Banda 
Marcial – TNM 
GRUPO B 

Ministrar e supervisionar a execução de aulas e cursos de música, contribuir no planejamento, execução, avaliação e 
divulgação de atividades educacionais e teoria musical com os alunos integrantes das bandas marciais das Unidades 
de Ensino da Rede Municipal de Umbuzeiro. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as 
necessidades da Secretaria de Educação e Cultural. Lotação: Secretaria de Educação e Cultura  

Médico – TNS 
GRUPO A 

Atender os pacientes conforme sua especialidade procedendo a anamnese, exame físico e segmento do paciente; 
Estabelecer uma conduta conforme suspeita do diagnostico, fazendo indicações de exames complementares 
(laboratoriais) no período da consulta; fazer por escrito a prescrição de medicamentos e cuidados especiais exigidos 
pela natureza da doença diagnosticada; Fazer procedimentos e assinar formulários de internação, alta, cirurgia e 
óbito; Fazer cirurgias, anestesias e tratamento específicos de rotina e emergência, procedendo registro e/ou 
anotações no prontuário de cada paciente; participar de reuniões administrativas e técnicas/científicas do corpo 
clínico da unidade; Participar da organização e execução de campanhas de educação para a saúde,se proposta pela 
unidade envolvendo a equipe interprofissional; Participar das reuniões avaliativas da unidade sobre a qualidade de 
assistência médica prestada ao paciente junto aos demais profissionais da saúde, em função da melhoria da 
assistência de modo geral; Exercer atividade similares e com o mesmo nível de dificuldade. OBSERVAÇÂO: A 
especialização será requisitada de acordo com a necessidade da instituição e será designada como tal: Médico 
Pediatra, Médico Obstetra, Médico Cardiologista, Médico de Segurança de Trabalho, Médico Clínico Geral, Médico 
Cirurgião. Lotação: Secretaria de Saúde.  

Médico do Trabalho 
– TNS GRUPO A 

Coordenar, elaborar e executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus 
desdobramentos técnicos e legais; realizar exames médicos ocupacionais de empregados, solicitando e interpretando 
exames complementares e/ou avaliações com especialistas, caso necessário. Diagnosticar, através de consultas e 
exames, doenças que atingem os profissionais. Realizar o primeiro atendimento de acidentes do trabalho, urgências 
e emergências, quando solicitado; realizar visitas aos locais de trabalho e acompanhamento de atividades, 
identificando as inadequações e fatores de risco à saúde dos empregados; elaborar, coordenar e executar 
planos/programas nos níveis primário, secundário e terciário de prevenção em saúde; interagir com a gestão na 
solução de problemas de saúde que afetem o desempenho de empregados. Interagir com a assistente social, o 
psicólogo e o profissional de readaptação . Assessorar as gerências jurídicas nas questões médicas. Participar de 
perícias; elaborar normas, procedimentos e regulamentos internos de saúde, especialmente, a ocupacional; realizar 
atendimento ambulatorial. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da 
Secretaria de Saúde. Lotação: Secretaria de Saúde.  

Motorista Auto Inspecionar o veículo, observando o estado geral do mesmo, sobretudo relacionando as condições de gás 
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Pesado - TNM 
GRUPO C 

combustível, água, pneus, faróis, freios e a parte elétrica; dirigir o veículo conforme orientação das normas do trânsito 
no perímetro urbano e nas estaduais de forma incondicional; Fazer serviços de reparos mecânicos de emergência no 
veículo; manter a conservação e limpeza do veículo encaminhando-o para lavagem e lubrificação periodicamente; 
Exercer atividades similares e como mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  

Operador de 
Máquinas Pesadas - 
TNM GRUPO B 

Operar tratores, máquinas pesadas de qualquer fabricante, agrícolas ou não, e reboques montados sobre rodas para 
os serviços de carregamento, descarregamento, limpeza de vias públicas e rurais, estradas vicinais entre outros, 
roçada, arado, colheita, plantio, preparo de solo, construção de açudes; Selecionar equipamentos de proteção 
individual e sinalização de segurança; Conferir e observar o funcionamento de equipamentos afetos à sua área; 
Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando manutenção adequada do trator ou 
colheitadeira, zelando pela sua conservação; Engatar implementos agrícolas, tais como: arado, grade, plantadeira, 
pulverizador, carreta e outros. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Lotação: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.  

Orientador 
Pedagógico do 

PETI - TNS GRUPO 
A 

Participar da orientação, execução e avaliação da Proposta Pedagógica do Programa de Erradicação de Trabalho 
Infantil - PETI; Orientar, acompanhar e avaliar as atividades do processo de ensino e aprendizagem, no âmbito 
Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI, objetivando a melhoria da prática docente; Criar condições de 
espaço sistemático para estudo e reflexão das questões inerentes à construção do conhecimento e das teorias da 
aprendizagem, a fim de subsidiar a prática docente; Promover a integração do corpo docente entre si, com a equipe 
diretora e comunidade, em torno dos objetivos da Proposta Pedagógica do PETI; Subsidiar o corpo docente quanto 
aos eixos de trabalho e as questões didático pedagógicas, avaliando periodicamente os resultados; Acompanhar e 
avaliar a prática docente, diagnosticando os pontos divergentes com a proposta pedagógica da escola e 
estabelecendo dinâmicas de saneamento; Promover o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo docente através da 
problematização da prática pedagógica, da atualização constante e da promoção de momentos de integração entre 
todos os membros da equipe do PETI; Levantar dados, estudar resultados, estabelecer metas de redirecionamento 
da prática docente, quando necessário. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as 
necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social – 
PETI. 

Orientador 
Provojem - TNS 

GRUPO A 
 

Realizar, sob a orientação do técnico de referência ou de técnico da entidade prestadora do serviço sócio educativo, 
e com participação dos jovens, o planejamento das atividades do PROJOVEM Adolescente; (2) Facilitar o processo 
de interação do(s) coletivo(s) sob sua responsabilidade; (3) Mediar os processos grupais fomentando a participação 
democrática dos jovens e sua organização, no serviço do alcance dos objetivos do serviço sócioeducativo de 
convívio; (4) Desenvolver diretamente com os jovens, os conteúdos e atividades que lhes são atribuídos no traçado 
metodológico do PROJOVEM Adolescente; (5) Registrar a freqüência diária dos jovens ao serviço sócio educativo e 
encaminhar os dados para a Secretária Municipal de Educação e Cultura e/ou a quem ela designar, nos prazos 
previamente estipulados; (6) Avaliar o desempenho dos jovens no serviço sócio educativo, informando à Secretaria 
de Educação e Cultura as necessidades de acompanhamento individual e familiar; (7) Acompanhar o 
desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas por outros profissionais, atuando no sentido da integração da 
equipe do PROJOVEM Adolescente; (8) Atuar como interlocutor do serviço sócioeducativo junto às escolas dos 
jovens, em assuntos que prescindam da presença do coordenador da Secretaria de Educação e Cultura, encarregado 
da articulação interinstitucional do PROJOVEM Adolescente, no território; (9) Participar juntamente com o técnico de 
referência de reuniões com as famílias dos jovens, para as quais for convidado; (10) Participar de reuniões 
sistemáticas com o técnico de referência da Secretaria; (11) Participar das atividades de capacitação do PROJOVEM 
Adolescente; e outras atividades afins. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades 
da Secretaria de Educação e Cultura. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social– PROJOVEM. 

Professor de Língua 
Inglesa – TNS 
GRUPO A 

Participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do Estabelecimento de Ensino, propondo as alterações 
necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do Estabelecimento Escolar ou da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as ações de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

Psicólogo A - TNS 
GRUPO A 

Realizar estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e usando técnicas psicólogas 
para habilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, o diagnóstico e a terapia clínica. 
Intervenções psicossociais. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da 
Secretaria de Educação e Cultura. Lotação: Secretaria de Educação e Cultura. 

Psicólogo B - TNS 
GRUPO A 

Realizar estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e usando técnicas psicólogas 
para habilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, o diagnóstico e a terapia clínica. 
Intervenções psicossociais. Outras atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da 
Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Lotação: Secretaria de Trabalho e Assistência Social.  

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho - TNM 

GRUPO B 

Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador; executar programas de 
prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho; encaminhar aos 
setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e 
avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e 
autodesenvolvimento do trabalhador; avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que 
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subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Outras atividades 
correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Lotação: Secretaria de Saúde.  

Técnico em 
laboratório de 
análises - TNM 
GRUPO B 

Realizar exames laboratoriais; Cuidar da limpeza do instrumental e dos equipamentos. Colaborar com a higiene e 
segurança. Usar de equipamento individual de proteção. Descartar de forma adequada os materiais após orientação. 
Colaborar com a equipe de análise química e demais funcionários. Preservar o ambiente do Serviço. Outras 
atividades correlacionadas à profissão de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Lotação: Secretaria 
de Saúde.  

Vigia A - TNM 
GRUPO C 

Inspecionar toda a área sob sua responsabilidade, estando atento às possíveis situações de anormalidades na sua 
rotina de serviços; Estar sob vigilância constante quanto a entrada e saída de pessoas e bens da instituição; Tomar 
iniciativas cabíveis no momento certo, conforme circunstâncias observáveis recordando a autoridade que lhe foi 
outorgada com a finalidade de evitar danos e/ou prejuízos a instituição; Fazer registro das ocorrências de 
anormalidades existentes na instituição; manter os superiores cientes das situações de irregularidades, e dar as 
devidas informações em função dos infratores serem punidos e voltar a situação de normalidade; Escoltar e fazer 
segurança de pessoas responsáveis pelo transporte de dinheiro e outros valores; Escoltar e manter a segurança e 
guarda de autoridades; exercer atividades similares com o mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de 
Trabalho e Assistência Social.  

Vigia B - TNM 
GRUPO C 

Inspecionar toda a área sob sua responsabilidade, estando atento às possíveis situações de anormalidades na sua 
rotina de serviços; Estar sob vigilância constante quanto a entrada e saída de pessoas e bens da instituição; Tomar 
iniciativas cabíveis no momento certo, conforme circunstâncias observáveis recordando a autoridade que lhe foi 
outorgada com a finalidade de evitar danos e/ou prejuízos a instituição; Fazer registro das ocorrências de 
anormalidades existentes na instituição; manter os superiores cientes das situações de irregularidades, e dar as 
devidas informações em função dos infratores serem punidos e voltar a situação de normalidade; Escoltar e fazer 
segurança de pessoas responsáveis pelo transporte de dinheiro e outros valores; Escoltar e manter a segurança e 
guarda de autoridades; exercer atividades similares com o mesmo nível de dificuldade. Lotação: Secretaria de Saúde 
/ Posto de Saúde de Alecrim, zona rural do Município  

 
 
 

 
 
      


