
 

DENOMINAÇÃO

Advogado CREAS

1. Oferecer atendimento de advocacia pública; receber denúncias; 
2. Prestar orientação jurídica aos usuários do Centro de Referência; 
3. Fazer encaminhamentos processuais;  
4. Proferir palestras sobre os direitos dos usuários do serviço;
5. Esclarecer procedimentos legais aos técnicos do Município;
6. Participar de palestras informativas a comunidade;
7.  Fazer estudo permanente acerca do tema da violência;
8.  Capacitar agentes multiplicadores; 
9.  Manter atualizado os registros de todos os atendimentos; 
10. Participar de todas as reuniões da equipe; 
11. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;
12. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
13. Executar tarefas correlatas.                    

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS  

DENOMINAÇÃO 

Advogado CREAS 

ATRIBUIÇÕES 

Oferecer atendimento de advocacia pública; receber denúncias;  
Prestar orientação jurídica aos usuários do Centro de Referência;  

Proferir palestras sobre os direitos dos usuários do serviço; 
s legais aos técnicos do Município; 

Participar de palestras informativas a comunidade; 
Fazer estudo permanente acerca do tema da violência; 

Manter atualizado os registros de todos os atendimentos;  
 

Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

 

 

 

ESPECIALIDADE 

 



 

DENOMINAÇÃO

Agente Administrativo II

1. Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por telefone, fax e internet;
2. Recepcionar clientes e visitantes, procurando identificá
recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados;
3. Executar registro, controle, digitação, arquivo, de todo e qualquer serviço de caráter administrativo;
4. Operar computadores digitais, acionando os dispositivos de comando e peri
programação dentro dos critérios definidos; 
5. Preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos oficiais;
6. Codificar dados e documentos; providenciar material de expediente;
7. Auxiliar na coordenação de eventos e promoções em geral;
8. Operar adequadamente equipamentos de sonorização;
9. Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples;
10. Redigir informações rotineiras e relatórios; preencher guias e requisições;
11. Informar processos administrativos; 
12. Interpretar quadros e levantamentos de dados simples; analisar alternativas de serviços;
13. Assistir Superiores; 
14. Receber, conferir e relacionar materiais de consumo responsabilizando
15. Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento de processos, document
16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
17. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos;
18. Executar tarefas correlatas.                                 

DENOMINAÇÃO 

e Administrativo II 

ATRIBUIÇÕES 

1. Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por telefone, fax e internet; 
2. Recepcionar clientes e visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para prestar

los a pessoas ou setores procurados; 
3. Executar registro, controle, digitação, arquivo, de todo e qualquer serviço de caráter administrativo; 
4. Operar computadores digitais, acionando os dispositivos de comando e periféricos, observando e controlando as etapas de 

 
5. Preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos oficiais; 
6. Codificar dados e documentos; providenciar material de expediente; 

ão de eventos e promoções em geral; 
8. Operar adequadamente equipamentos de sonorização; 
9. Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples; 
10. Redigir informações rotineiras e relatórios; preencher guias e requisições; 

12. Interpretar quadros e levantamentos de dados simples; analisar alternativas de serviços; 

14. Receber, conferir e relacionar materiais de consumo responsabilizando-se pelo seu controle e levantamento das nece
15. Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento de processos, document
16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

uipamentos; 
                                  

 

ESPECIALIDADE 

 

los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações, receber 

féricos, observando e controlando as etapas de 

se pelo seu controle e levantamento das necessidades; 
15. Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento de processos, documentos e fichas; 



 

DENOMINAÇÃO

Agente de Pavimentação Pública 

1. Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares, nivelando
de concreto, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o trafego de veículos;
2. Determinar o alinhamento da obra, marcando
recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo e permitir o assentamento das peças; 
3. Colocar cada peça, posicionando-a sobre a areia e assentando
recobrindo junções, preenchendo-se com alcatrão ou argamassa de ci
4. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
5. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Agente 

1. Desenvolver a ação comunitária, a organização popular, onde os membros da comunidade desenvolvem as alternativas e soluções 
possíveis, na tentativa de acionar um processo de transformação da sua realidade, ficando o agente como: asses
e educador nos possíveis processos de mudança;
2. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
3. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO 

Agente de Pavimentação Pública  

ATRIBUIÇÕES 

Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares, nivelando-os com areia ou terra e recobrindo-os com paralelepípedos ou blocos 
lhes melhor aspecto e facilitar o trafego de veículos; 

Determinar o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, para orientar o assentamento do material; preparando o solo, 
lo e permitir o assentamento das peças;  

a sobre a areia e assentando-a com golpes de martelo ou malho, para encaixá
se com alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra;

Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Agente Social 

ATRIBUIÇÕES 

Desenvolver a ação comunitária, a organização popular, onde os membros da comunidade desenvolvem as alternativas e soluções 
possíveis, na tentativa de acionar um processo de transformação da sua realidade, ficando o agente como: asses
e educador nos possíveis processos de mudança; 

Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

ESPECIALIDADE 

 

com paralelepípedos ou blocos 

o com estacas e linhas, para orientar o assentamento do material; preparando o solo, 

a com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la em seu lugar; 
mento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; 

ESPECIALIDADE 

 

Desenvolver a ação comunitária, a organização popular, onde os membros da comunidade desenvolvem as alternativas e soluções 
possíveis, na tentativa de acionar um processo de transformação da sua realidade, ficando o agente como: assessor, mediador, facilitador 



 

DENOMINAÇÃO

Analista de Atividades Turísticas e Culturais

1. Planejar, orientar e executar trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do Município; 
2. Proceder ao levantamento e planejar o aproveitamento dos recursos turísticos do Município, 
potencialidades;  
3. Analisar dados turísticos obtidos nos pontos de entrada e saída de turistas; 
4. Elaborar dados e informações turísticas consistentes em diagnósticos e análises macroambientais; 
5. Coordenar a elaboração do Plano Municipal de Turismo; 
6. Planejar campanha de divulgação, visando conscientizar a comunidade das vantagens do desenvolvimento turístico; 
7. Manter contato com os órgãos similares de âmbito federal, estadual e municipal, a fim de incentivar o turismo; 
8. Manter contato com outros órgãos da administração municipal, estadual e federal, visando à recuperação, conservação e exploração 
dos recursos turísticos existentes no Município; 
9. Estudar, incrementar e colaborar na realização de certames, feiras e exposições em geral; 
10. Orientar a organização de festividades populares, a promoção de concursos sobre trabalhos considerados de interesse turístico
o Município e a elaboração de itinerários turísticos; 
11. Planejar, analisar e executar eventos turísticos e de lazer de intere
12. Colaborar com as empresas de turismo, quando solicitado, em estudos que visem a uma melhor prestação de serviços e ao 
consequente incremento do turismo no Município;
13. Realizar estudos da conjuntura turística, visando acompanhar o desenvolv
públicas de turismo; 
14. Acompanhar o desenvolvimento de projetos de implantação turística; 
15. Desenvolver pesquisas e elaborar pareceres em matéria de sua especialidade; 
16. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
17. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho
18. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO 

Analista de Atividades Turísticas e Culturais 

ATRIBUIÇÕES 

Planejar, orientar e executar trabalhos que visem ao desenvolvimento turístico do Município;  
Proceder ao levantamento e planejar o aproveitamento dos recursos turísticos do Município, 

Analisar dados turísticos obtidos nos pontos de entrada e saída de turistas;  
Elaborar dados e informações turísticas consistentes em diagnósticos e análises macroambientais;  

ipal de Turismo;  
Planejar campanha de divulgação, visando conscientizar a comunidade das vantagens do desenvolvimento turístico; 
Manter contato com os órgãos similares de âmbito federal, estadual e municipal, a fim de incentivar o turismo; 

o com outros órgãos da administração municipal, estadual e federal, visando à recuperação, conservação e exploração 
dos recursos turísticos existentes no Município;  

Estudar, incrementar e colaborar na realização de certames, feiras e exposições em geral;  
Orientar a organização de festividades populares, a promoção de concursos sobre trabalhos considerados de interesse turístico

o Município e a elaboração de itinerários turísticos;  
Planejar, analisar e executar eventos turísticos e de lazer de interesse do Município; 
Colaborar com as empresas de turismo, quando solicitado, em estudos que visem a uma melhor prestação de serviços e ao 

consequente incremento do turismo no Município; 
Realizar estudos da conjuntura turística, visando acompanhar o desenvolvimento turístico do Município e a elaboração de políticas 

Acompanhar o desenvolvimento de projetos de implantação turística;  
Desenvolver pesquisas e elaborar pareceres em matéria de sua especialidade;  

e equipamentos de trabalho;  
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho 

ESPECIALIDADE 

 

Proceder ao levantamento e planejar o aproveitamento dos recursos turísticos do Município, bem como estudar as suas 

Planejar campanha de divulgação, visando conscientizar a comunidade das vantagens do desenvolvimento turístico;  
Manter contato com os órgãos similares de âmbito federal, estadual e municipal, a fim de incentivar o turismo;  

o com outros órgãos da administração municipal, estadual e federal, visando à recuperação, conservação e exploração 

Orientar a organização de festividades populares, a promoção de concursos sobre trabalhos considerados de interesse turístico para 

Colaborar com as empresas de turismo, quando solicitado, em estudos que visem a uma melhor prestação de serviços e ao 

imento turístico do Município e a elaboração de políticas 



 

DENOMINAÇÃO

Analista de Recursos Humanos

1. Promover a capacitação dos servidores; 
2. Trabalhar na Avaliação de Desempenho;  
3. Executar o planejamento estratégico de RH em função das metas institucionais;
4. Implementar e monitorar as políticas de Recursos Humanos;
5. Promover atividades motivacionais; 
6. Tratar da administração de pessoal: contratos, remune
7. Executar levantamento de dados e confecção de relatórios diversos;
8. Controlar as férias, banco de horas e licenças diversas;
9. Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um ambiente adequado e agradável a 
10. Administrar e operacionalizar o sistema informatizado de folha de pagamentos;
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho; 
13. Executar outras atividades correlatas. 

 

 

 

 

 

DENOMINAÇÃO 

Analista de Recursos Humanos 

ATRIBUIÇÕES 

Executar o planejamento estratégico de RH em função das metas institucionais;  
Implementar e monitorar as políticas de Recursos Humanos;  

Tratar da administração de pessoal: contratos, remuneração e benefícios;  
Executar levantamento de dados e confecção de relatórios diversos;  
Controlar as férias, banco de horas e licenças diversas;  
Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um ambiente adequado e agradável a 

Administrar e operacionalizar o sistema informatizado de folha de pagamentos; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho;  

ESPECIALIDADE 

 

Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um ambiente adequado e agradável a todos os funcionários; 



 

DENOMINAÇÃO

Arquiteto e Urbanista

1. Proceder à supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
2. Coletar dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
3. Estudar a viabilidade técnica e ambiental;  
4. Efetuar assistência técnica; 
5. Acompanhar a direção de obras e de serviço técnico;
6. Desempenhar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;
7. Efetuar desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, me
8. Produzir e divulgar técnica especializada;  
9. Executar, fiscalizar e conduzir obra, instalação e serviço técnico;
10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
11. Zelar pela guarda dos materiais equipamento
12. Executar outras atividades correlatas. 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAÇÃO 

Arquiteto e Urbanista 

ATRIBUIÇÕES 

Proceder à supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;  
Coletar dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;  

 

Acompanhar a direção de obras e de serviço técnico;  
Desempenhar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;
Efetuar desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;

 
Executar, fiscalizar e conduzir obra, instalação e serviço técnico;  
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
Zelar pela guarda dos materiais equipamentos de trabalho 

ESPECIALIDADE 

 

Desempenhar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; 
nsuração e controle de qualidade;  



 

DENOMINAÇÃO

Auxiliar de Serviços Gerais

1. Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando
2. Limpar escadas, pisos, paredes, janelas, calçadas, banheiros, copas, varrendo
3. Limpar utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, entre outros;
4. Arrumar banheiros, limpando-os com sabão, detergente e desinfetante, reabastecen
5. Queimar o lixo contaminado do serviço de saúde nos incineradores apropriados, separando as agulhas, vidros, medicamentos e va
vencidas, em recipientes apropriados para encaminhar ao aterro sanitário;
6. Coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras; 
7. Preparar e servir chá, café ou água; 
8. Lavar as roupas das crianças, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas usadas nas creches municipais e nos serviços de sa
9. Auxiliar os professores nas creches: cuidando das 
excluído o suporte pedagógico; 
10. Retirar as roupas do varal, passá-las a ferro, esterilizá
11. Efetuar contagem das roupas lavadas e passa
12. Executar serviços de limpeza da área externa das creches e escolas, postos de saúde e prédios municipais, varrendo ou lavando

calçadas, pátios, paredes, janelas, como também roçando e capinando;
13. Auxiliar na preparação de refeições, e merendas escolares, descascando e cortando verduras e temperos, lavando e secando louças, 

servindo as refeições, merendas e fazendo a limpeza da cozinha;
14. Fazer pequenos reparos, tais como: consertos de móveis, aparelhos elétricos, troca de lâmpadas

solicitado; 
15. Auxiliar na execução dos trabalhos de almoxarifado, no recebimento, armazenagem e distribuição dos materiais e/ou equipamento
16. Regar e cuidar de flores e demais vegetação ornamental nas áreas interna e extern
17. Transportar, carregar e descarregar viaturas, arrumar móveis, equipamentos, volumes e materiais em geral;
18. Executar serviços de coleta e entrega de documentos, processos, correspondências, encomendas e outros afins dirigindo

DENOMINAÇÃO 

Auxiliar de Serviços Gerais 

ATRIBUIÇÕES 

Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os; 
nelas, calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, encerando-os ou passando aspirador de pó;

Limpar utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, entre outros; 
os com sabão, detergente e desinfetante, reabastecendo-os de papel higiênico, toalhas e sabonetes;

Queimar o lixo contaminado do serviço de saúde nos incineradores apropriados, separando as agulhas, vidros, medicamentos e va
vencidas, em recipientes apropriados para encaminhar ao aterro sanitário; 

Lavar as roupas das crianças, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas usadas nas creches municipais e nos serviços de sa
Auxiliar os professores nas creches: cuidando das crianças, colocando-as para dormir, alimentando-as, trocando fraldas, entre outras, 

las a ferro, esterilizá-las e guardá-las nas respectivas salas; 
Efetuar contagem das roupas lavadas e passadas para controle das mesmas; 
Executar serviços de limpeza da área externa das creches e escolas, postos de saúde e prédios municipais, varrendo ou lavando
calçadas, pátios, paredes, janelas, como também roçando e capinando; 

ções, e merendas escolares, descascando e cortando verduras e temperos, lavando e secando louças, 
servindo as refeições, merendas e fazendo a limpeza da cozinha; 
Fazer pequenos reparos, tais como: consertos de móveis, aparelhos elétricos, troca de lâmpadas, torneiras, dentre outros, quando 

Auxiliar na execução dos trabalhos de almoxarifado, no recebimento, armazenagem e distribuição dos materiais e/ou equipamento
Regar e cuidar de flores e demais vegetação ornamental nas áreas interna e externa dos prédios municipais;
Transportar, carregar e descarregar viaturas, arrumar móveis, equipamentos, volumes e materiais em geral;
Executar serviços de coleta e entrega de documentos, processos, correspondências, encomendas e outros afins dirigindo

ESPECIALIDADE 

 

os ou passando aspirador de pó; 

os de papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
Queimar o lixo contaminado do serviço de saúde nos incineradores apropriados, separando as agulhas, vidros, medicamentos e vacinas 

Lavar as roupas das crianças, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas usadas nas creches municipais e nos serviços de saúde; 
as, trocando fraldas, entre outras, 

Executar serviços de limpeza da área externa das creches e escolas, postos de saúde e prédios municipais, varrendo ou lavando 

ções, e merendas escolares, descascando e cortando verduras e temperos, lavando e secando louças, 

, torneiras, dentre outros, quando 

Auxiliar na execução dos trabalhos de almoxarifado, no recebimento, armazenagem e distribuição dos materiais e/ou equipamentos; 
a dos prédios municipais; 

Transportar, carregar e descarregar viaturas, arrumar móveis, equipamentos, volumes e materiais em geral; 
Executar serviços de coleta e entrega de documentos, processos, correspondências, encomendas e outros afins dirigindo-se aos locais 



 

solicitados, recebendo e/ou entregando o material, objetivando atender as solicitações e necessidades administrativas da 
Administração Municipal; 

19. Preparar e servir refeições, conforme instruções e cardápios pré
20. Recolher, lavar, secar e guardar utensílios de copa e cozinha;
21. Executar serviços de conservação e limpeza da copa e cozinha;
22. Elaborar pedidos de material para merenda;
23. Anotar o cardápio e a quantidade dos alimentos utilizados, para fins de controle;
24. Receber, guardar os alimentos recebidos; 
25. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
26. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Auxiliar Operacional

1. Exercer ou auxiliar na execução de quaisquer tarefas que não exijam qualificação profissional e/ou experiência prévia;
2. Abrir, fechar e limpar valas, desobstruindo caixas de captação e bueiros, entre outros;
3. Carregar e descarregar viaturas em geral;
4. Executar serviços de conservação e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros e cemitérios públicos, terrenos baldios e 
outros, tapando buracos, capinando, roçando, varrendo, pintando meio fio e troncos de árvores, bem como a remoção de entulhos
5. Operar roçadeiras nos serviços de limpeza de jardins e outros logradouros públicos;
6. Auxiliar na implantação e manutenção de estradas, executando serviços inerentes a sua função;
7. Podar, plantar e regar folhagens, árvores, grama, flores, entre outros, em parques, jardins e log
8. Auxiliar calceteiros e pedreiros no preparo de argamassa, concreto e nos serviços de pavimentação, carregando materiais, 
equipamentos e ferramentas peculiares ao trabalho;

solicitados, recebendo e/ou entregando o material, objetivando atender as solicitações e necessidades administrativas da 

Preparar e servir refeições, conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos; 
e guardar utensílios de copa e cozinha; 

Executar serviços de conservação e limpeza da copa e cozinha; 
Elaborar pedidos de material para merenda; 
Anotar o cardápio e a quantidade dos alimentos utilizados, para fins de controle; 

 
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Auxiliar Operacional 

ATRIBUIÇÕES 

iar na execução de quaisquer tarefas que não exijam qualificação profissional e/ou experiência prévia;
Abrir, fechar e limpar valas, desobstruindo caixas de captação e bueiros, entre outros; 
Carregar e descarregar viaturas em geral; 

nservação e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros e cemitérios públicos, terrenos baldios e 
outros, tapando buracos, capinando, roçando, varrendo, pintando meio fio e troncos de árvores, bem como a remoção de entulhos

os serviços de limpeza de jardins e outros logradouros públicos; 
Auxiliar na implantação e manutenção de estradas, executando serviços inerentes a sua função; 
Podar, plantar e regar folhagens, árvores, grama, flores, entre outros, em parques, jardins e logradouros públicos;
Auxiliar calceteiros e pedreiros no preparo de argamassa, concreto e nos serviços de pavimentação, carregando materiais, 

equipamentos e ferramentas peculiares ao trabalho; 

solicitados, recebendo e/ou entregando o material, objetivando atender as solicitações e necessidades administrativas da 

ESPECIALIDADE 

 

iar na execução de quaisquer tarefas que não exijam qualificação profissional e/ou experiência prévia; 

nservação e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros e cemitérios públicos, terrenos baldios e 
outros, tapando buracos, capinando, roçando, varrendo, pintando meio fio e troncos de árvores, bem como a remoção de entulhos; 

radouros públicos; 
Auxiliar calceteiros e pedreiros no preparo de argamassa, concreto e nos serviços de pavimentação, carregando materiais, 



 

9. Executar serviços de limpeza de terrenos;
10. Auxiliar carpinteiros e encanadores na execução de pequenos trabalhos e reparos como montagem e desmontagem de andaimes, 
palcos, instalações de tubulações e outros similares;
11. Auxiliar o trabalho de operação da usina de asfalto limpando e/ou untando com óleo rolos, telas do silo,
silo manualmente com brita e areia quando necessário;
12. Executar serviços de horta, virando e adubando a terra, capinando, plantando, transplantando mudas de verduras e legumes e 
regando os canteiros quando necessários; 
13. Auxiliar o mecânico nos serviços de manutenção e reparo das viaturas municipais;
14. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;
15. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
16. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Bibliotecário 

1. Executar os serviços de registro, catalogação e classificação de livros, folhetos, periódicos, outros materiais especiais 
etc.) utilizando sistemas específicos para armazenamen
2. Executar serviços de indexação de jornais com matérias de interesse da Administração Municipal;
3. Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando ficha padrão para possib
4. Efetuar quadro estatístico do movimento da biblioteca; 
5. Atender e manter atualizado o controle de pedidos e empréstimos de livros; 
6. Supervisionar os trabalhos de encadernação, restauração de livros e dema
conservação do material bibliográfico;  
7. Contatar com escolas, postos de saúde e demais setores da municipalidade, visando assessorar o encaminhamento das atividad
rotina, com subsídios bibliográficos ou documentais;

Executar serviços de limpeza de terrenos; 
encanadores na execução de pequenos trabalhos e reparos como montagem e desmontagem de andaimes, 

palcos, instalações de tubulações e outros similares; 
Auxiliar o trabalho de operação da usina de asfalto limpando e/ou untando com óleo rolos, telas do silo,

silo manualmente com brita e areia quando necessário; 
Executar serviços de horta, virando e adubando a terra, capinando, plantando, transplantando mudas de verduras e legumes e 

ecânico nos serviços de manutenção e reparo das viaturas municipais; 
Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Bibliotecário  

ATRIBUIÇÕES 

1. Executar os serviços de registro, catalogação e classificação de livros, folhetos, periódicos, outros materiais especiais 
etc.) utilizando sistemas específicos para armazenamento e recuperação de informações, colocando-as à disposição dos usuários; 
2. Executar serviços de indexação de jornais com matérias de interesse da Administração Municipal;    
3. Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando ficha padrão para possibilitar busca e recuperação da informação; 
4. Efetuar quadro estatístico do movimento da biblioteca;  
5. Atender e manter atualizado o controle de pedidos e empréstimos de livros;  
6. Supervisionar os trabalhos de encadernação, restauração de livros e demais documentos, prestando orientação técnica para assegurar a 

7. Contatar com escolas, postos de saúde e demais setores da municipalidade, visando assessorar o encaminhamento das atividad
bliográficos ou documentais; 

encanadores na execução de pequenos trabalhos e reparos como montagem e desmontagem de andaimes, 

Auxiliar o trabalho de operação da usina de asfalto limpando e/ou untando com óleo rolos, telas do silo, caminhões e alimentado o 

Executar serviços de horta, virando e adubando a terra, capinando, plantando, transplantando mudas de verduras e legumes e 

ESPECIALIDADE 

 

1. Executar os serviços de registro, catalogação e classificação de livros, folhetos, periódicos, outros materiais especiais (mapas, filmes 
as à disposição dos usuários;  

ilitar busca e recuperação da informação;  

is documentos, prestando orientação técnica para assegurar a 

7. Contatar com escolas, postos de saúde e demais setores da municipalidade, visando assessorar o encaminhamento das atividades de 



 

8. Coordenar a realização de cursos para dinamizadores e professores, visando o uso adequado do acervo; 
9. Manter intercâmbio de informações com pessoas e órgãos relacionados à área; 
10. Auxiliar na Promoção de concursos literários na área de educação e contribuir com as demais atividades educativas na área de saúde e 
meio ambiente, através de documentação pertinente;
11. Elaborar projetos para a criação, ampliação ou organização de bibliotecas nos diversos órgãos municipais; 
12. Implementar métodos de disseminação da informação, visando o estímulo ao hábito da leitura e ao uso da comunicação técnic
científica;  
13. Coordenar a distribuição do acervo bibliográfico, mobiliário e material de consumo para bibliotecas dinamizadas
14. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
15. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
16. Executar outras atividades correlatas. 

DENOMINAÇÃO

Bioquímico Farmacêutico

1. Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros, valendo
específicas; 
2. Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo
3. Proceder a análise legal de peças anatômicas e de substâncias suspeitas de estarem envenenadas;
4. Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo
homogeneidade, com vistas ao resguardo da Saúde Públi
5. Fazer análise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações de elementos químicos, valendo
6. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas
pesquisa e extensão; 

8. Coordenar a realização de cursos para dinamizadores e professores, visando o uso adequado do acervo;  
9. Manter intercâmbio de informações com pessoas e órgãos relacionados à área;  

rários na área de educação e contribuir com as demais atividades educativas na área de saúde e 
meio ambiente, através de documentação pertinente; 
11. Elaborar projetos para a criação, ampliação ou organização de bibliotecas nos diversos órgãos municipais; 
12. Implementar métodos de disseminação da informação, visando o estímulo ao hábito da leitura e ao uso da comunicação técnic

13. Coordenar a distribuição do acervo bibliográfico, mobiliário e material de consumo para bibliotecas dinamizadas
14. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
15. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;  

 

DENOMINAÇÃO 

Bioquímico Farmacêutico 

ATRIBUIÇÕES 

análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros, valendo

2. Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos; 
l de peças anatômicas e de substâncias suspeitas de estarem envenenadas; 

4. Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e 
homogeneidade, com vistas ao resguardo da Saúde Pública; 
5. Fazer análise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações de elementos químicos, valendo
6. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas

 

rários na área de educação e contribuir com as demais atividades educativas na área de saúde e 

11. Elaborar projetos para a criação, ampliação ou organização de bibliotecas nos diversos órgãos municipais;  
12. Implementar métodos de disseminação da informação, visando o estímulo ao hábito da leitura e ao uso da comunicação técnico-

13. Coordenar a distribuição do acervo bibliográfico, mobiliário e material de consumo para bibliotecas dinamizadas;  

ESPECIALIDADE 

 

análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros, valendo-se de diversas técnicas 

se de métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e 

5. Fazer análise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações de elementos químicos, valendo-se de técnicas específicas; 
6. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, 



 

7. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
8. Participar de programa de treinamento, quando convocado;
9. Trabalhar segundo normas técnicas de biosegurança, qualidade, produtividade, higiene
e preservação ambiental; 
10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando
12. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trab
14. Executar outras atividades correlatas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

 

DENOMINAÇÃO

Borracheiro

1. Realizar trabalhos braçais que exijam conhecimento em borracharia; 
2. Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos;
3. Executar tarefas, tais como: confecção e conserto de capas e estofados; 
4. Acender forjas; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; 
5. Engraxar, lubrificar e zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos, veículos e máquinas u
6. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
7. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
8. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

7. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
8. Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
9. Trabalhar segundo normas técnicas de biosegurança, qualidade, produtividade, higiene 

10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 

13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

DENOMINAÇÃO 

Borracheiro 

ATRIBUIÇÕES 

Realizar trabalhos braçais que exijam conhecimento em borracharia;  
alho equipamentos técnicos; 

Executar tarefas, tais como: confecção e conserto de capas e estofados;  
Acender forjas; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras;  
Engraxar, lubrificar e zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos, veículos e máquinas utilizados ou em uso;
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

se de equipamentos e programas de informática; 

ESPECIALIDADE 

 

tilizados ou em uso; 

ESPECIALIDADE 



 

Carpinteiro 

1. Preparar canteiro de obras e montar formas para alvenaria; especificar materiais e equipamentos; isolar área com tapume e organizar 
posto de trabalho; locar eixos da construção (pilares e parede); conferir esquadro, prumo e nível (forro, pilar, viga); separ
painéis conforme projeto de montagem de formas e fazer seu gabarito; fazer painéis de forma usando pregos e distribuir cavale
viga conforme projeto; acompanhar concretagem, reparando formas, se necessário;
2. Confeccionar formas de madeira, telhados e
longarinas e barrotes para apoio de forro de laje; construir andaimes, bandejas salva
madeira e estruturas de madeira para telhado, além de escorar lajes de grandes vãos;
3. Montar e assentar portas e esquadrias; executar serviços tais como: desmonte de andaimes, seleção de materiais reutilizáveis,
armazenamento de peças e equipamentos; 
4. Confeccionar e reformar móveis; operar máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina circular, serra de fita, desengrosso, 
lixadeira e furadeira; executar serviços de marcenaria, tais como: montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias, conser
móveis, fabricação de móveis em geral; executar serviços de carpintaria, tais como: desdobro de madeira, engradamentos, fabricação e 
instalação de marcos de portas e portões; 
5. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos;
6. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalh
7. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

 

 

 

 

 

 

Carpinteiro  

ATRIBUIÇÕES 

teiro de obras e montar formas para alvenaria; especificar materiais e equipamentos; isolar área com tapume e organizar 
posto de trabalho; locar eixos da construção (pilares e parede); conferir esquadro, prumo e nível (forro, pilar, viga); separ
painéis conforme projeto de montagem de formas e fazer seu gabarito; fazer painéis de forma usando pregos e distribuir cavale
viga conforme projeto; acompanhar concretagem, reparando formas, se necessário; 

Confeccionar formas de madeira, telhados e forros de laje (painéis) para construção civil; montar escoramento de forro de laje e 
longarinas e barrotes para apoio de forro de laje; construir andaimes, bandejas salva-vidas, proteção provisória de escadas, proteção de 

para telhado, além de escorar lajes de grandes vãos; 
Montar e assentar portas e esquadrias; executar serviços tais como: desmonte de andaimes, seleção de materiais reutilizáveis,

máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina circular, serra de fita, desengrosso, 
lixadeira e furadeira; executar serviços de marcenaria, tais como: montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias, conser

s em geral; executar serviços de carpintaria, tais como: desdobro de madeira, engradamentos, fabricação e 

Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

teiro de obras e montar formas para alvenaria; especificar materiais e equipamentos; isolar área com tapume e organizar 
posto de trabalho; locar eixos da construção (pilares e parede); conferir esquadro, prumo e nível (forro, pilar, viga); separar peças e 
painéis conforme projeto de montagem de formas e fazer seu gabarito; fazer painéis de forma usando pregos e distribuir cavaletes para 

forros de laje (painéis) para construção civil; montar escoramento de forro de laje e 
vidas, proteção provisória de escadas, proteção de 

Montar e assentar portas e esquadrias; executar serviços tais como: desmonte de andaimes, seleção de materiais reutilizáveis, 

máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina circular, serra de fita, desengrosso, 
lixadeira e furadeira; executar serviços de marcenaria, tais como: montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias, consertos de 

s em geral; executar serviços de carpintaria, tais como: desdobro de madeira, engradamentos, fabricação e 



 

DENOMINAÇÃO

Engenheiro Agrimensor

1. Orientar e executar projetos de loteamentos, de sistemas de saneamento, de irrigação e drena
2. Consultar levantamentos topográficos e geodésicos para abertura de estradas e construção de barragens;
3. Zelar pela guarda e conservação dos materiais, equipamentos e veículos utilizados;
4. Atender as normas de Medicina, Higiene e 
5. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

1. Analisar e avaliar projetos de saneamento ambiental, com enfoque nos projetos de saneamento básico;
2. Realizar atividade de apoio à pesquisa, divulgação técnica e demais serviços relativos à implementação da política ambiental do 
Município;  
3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos; 
4. Apoiar tecnicamente os demais órgãos da Administração Municipal quando necessário; 
5. Atender a denúncias e acompanhamento de processos de infrações e licenciamento ambiental no âmbito municipal; 
6. Elaborar relatórios diversos em sua área de atuação;
7. Efetuar vistoria, perícia, avaliação e arbitramento na sua área de atuação;
8. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em assuntos v
sua área de atuação;  
9. Analisar projetos hidro sanitários comerciais e residenciais; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Engenheiro Agrimensor 

ATRIBUIÇÕES 

Orientar e executar projetos de loteamentos, de sistemas de saneamento, de irrigação e drenagem e de traçados de cidades;
Consultar levantamentos topográficos e geodésicos para abertura de estradas e construção de barragens;
Zelar pela guarda e conservação dos materiais, equipamentos e veículos utilizados; 

 Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

ATRIBUIÇÕES 

Analisar e avaliar projetos de saneamento ambiental, com enfoque nos projetos de saneamento básico; 
tividade de apoio à pesquisa, divulgação técnica e demais serviços relativos à implementação da política ambiental do 

3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos; 
camente os demais órgãos da Administração Municipal quando necessário;  

5. Atender a denúncias e acompanhamento de processos de infrações e licenciamento ambiental no âmbito municipal; 
6. Elaborar relatórios diversos em sua área de atuação; 

toria, perícia, avaliação e arbitramento na sua área de atuação; 
8. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em assuntos v

ários comerciais e residenciais;  
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;  

ESPECIALIDADE 

 

gem e de traçados de cidades; 
Consultar levantamentos topográficos e geodésicos para abertura de estradas e construção de barragens; 

ESPECIALIDADE 

 

 
tividade de apoio à pesquisa, divulgação técnica e demais serviços relativos à implementação da política ambiental do 

3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos;  

5. Atender a denúncias e acompanhamento de processos de infrações e licenciamento ambiental no âmbito municipal;  

8. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em assuntos vinculados à 



 

11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
12. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Especialista em M

1. Constituir o acervo público municipal, seja recebendo doações, seja adquirindo peças de valor histórico, artístico, cultural 
2. Promover o intercâmbio com outros museus para aquisição ou empréstimo de peças;
3. Acompanhar a conservação do acervo, preservando
inapropriados, insetos etc.; 
4. Providenciar a recuperação ou restauração de peças, quando assim o indicar profissional habilitado;
5. Trabalhar com a apresentação de acervos ao público, procurando estimular seu interesse e facilitar a compreensão do conteúdo das 
exposições; 
6. Organizar mostras em conjunto com artistas plásticos e pesquisadores, decidindo quais serão as peças e os documentos a serem 
apresentados e as técnicas para melhor exibi-
7. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
8. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
9. Executar outras atividades correlatas. 

11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Especialista em Museologia 

ATRIBUIÇÕES 

Constituir o acervo público municipal, seja recebendo doações, seja adquirindo peças de valor histórico, artístico, cultural 
Promover o intercâmbio com outros museus para aquisição ou empréstimo de peças; 

a conservação do acervo, preservando-o de fatores como temperatura, umidade, iluminação, produtos químicos 

Providenciar a recuperação ou restauração de peças, quando assim o indicar profissional habilitado; 
sentação de acervos ao público, procurando estimular seu interesse e facilitar a compreensão do conteúdo das 

Organizar mostras em conjunto com artistas plásticos e pesquisadores, decidindo quais serão as peças e os documentos a serem 
-los; 

Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

 

 

 

 

ESPECIALIDADE 

 

Constituir o acervo público municipal, seja recebendo doações, seja adquirindo peças de valor histórico, artístico, cultural ou científico; 

o de fatores como temperatura, umidade, iluminação, produtos químicos 

sentação de acervos ao público, procurando estimular seu interesse e facilitar a compreensão do conteúdo das 

Organizar mostras em conjunto com artistas plásticos e pesquisadores, decidindo quais serão as peças e os documentos a serem 



 

DENOMINAÇÃO

Fiscal de Obras e Postur

1. Elaborar e desenhar croquis na sua área de especialização, realizando estudos, levantamentos e efetuando cálculos que se f
necessários; 
2. Fiscalizar as obras de construção civil executadas pelos munícipes, visitando
acordo com o projeto aprovado segundo o Plano Diretor, Código de Obras e Edificações, o Código de Posturas Municipais e as no
técnicas vigentes;  
3. Fiscalizar obra para fins de concessão de habite
pelo Município;  
4. Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que não estiverem de acordo com os requisitos legais exigidos; 
5. Determinar o cumprimento das posturas munici
6. Elaborar relatórios das atividades de sua área de atuação; 
7. Informar processos referentes a construção, renovação de alvará, substituição de projeto, cancelamento de auto de infração
de viabilidade, desmembramento, amembramento, transferência de responsabilidade técnica, transferência de proprietário, aprovação de 
projeto, acréscimo e reforma, reconsideração de despacho, legalização, certidão de demolição e providências diversas, etc.; 
8. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
9. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
10. Executar outras atividades correlatas. 

DENOMINAÇÃO

Fiscal de Tributos Municipais

1. Fiscalizar o cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias em relação ao ISS, IPTU, ITBI, contribuição de me

DENOMINAÇÃO 

Fiscal de Obras e Posturas 

ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e desenhar croquis na sua área de especialização, realizando estudos, levantamentos e efetuando cálculos que se f

2. Fiscalizar as obras de construção civil executadas pelos munícipes, visitando-as para verificar se as mesmas estão sendo construídas de 
acordo com o projeto aprovado segundo o Plano Diretor, Código de Obras e Edificações, o Código de Posturas Municipais e as no

3. Fiscalizar obra para fins de concessão de habite-se, visitando-as para verificar se foram construídas de acordo com o projeto aprovado 

4. Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que não estiverem de acordo com os requisitos legais exigidos; 
5. Determinar o cumprimento das posturas municipais que estão sob sua competência;  
6. Elaborar relatórios das atividades de sua área de atuação;  
7. Informar processos referentes a construção, renovação de alvará, substituição de projeto, cancelamento de auto de infração

embramento, amembramento, transferência de responsabilidade técnica, transferência de proprietário, aprovação de 
projeto, acréscimo e reforma, reconsideração de despacho, legalização, certidão de demolição e providências diversas, etc.; 

da, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;  
9. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

 

DENOMINAÇÃO 

Fiscal de Tributos Municipais 

ATRIBUIÇÕES 

Fiscalizar o cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias em relação ao ISS, IPTU, ITBI, contribuição de me

ESPECIALIDADE 

 

1. Elaborar e desenhar croquis na sua área de especialização, realizando estudos, levantamentos e efetuando cálculos que se fizerem 

ficar se as mesmas estão sendo construídas de 
acordo com o projeto aprovado segundo o Plano Diretor, Código de Obras e Edificações, o Código de Posturas Municipais e as normas 

as para verificar se foram construídas de acordo com o projeto aprovado 

4. Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que não estiverem de acordo com os requisitos legais exigidos;  

7. Informar processos referentes a construção, renovação de alvará, substituição de projeto, cancelamento de auto de infração, consulta 
embramento, amembramento, transferência de responsabilidade técnica, transferência de proprietário, aprovação de 

projeto, acréscimo e reforma, reconsideração de despacho, legalização, certidão de demolição e providências diversas, etc.;  

ESPECIALIDADE 

 

Fiscalizar o cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias em relação ao ISS, IPTU, ITBI, contribuição de melhoria, 



 

taxas instituídas pelo Município em razão do exercício do poder de polícia municipal ou pela utilização efetiva ou potenci
públicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição, e quaisquer outros tributos ou contribuições, 
que venham a ser instituídas em favor do Município, podendo para tanto:
a) exercer a fiscalização sobre todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive sobre os responsáveis tributários e as 
que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal;
b) proceder ao exame e verificação de mercadorias, livros fiscais e contáb
recolhimento de tributos, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, papéis e efeitos comerciais
fiscais, de  quaisquer pessoas, em especial contribuintes e respon
tributos municipais; 
c) apreender livros, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, documentos, papéis e efeitos com
ou fiscais, mercadorias, podendo também nomear depositário do que for apreendido;
d) proceder à constituição do crédito tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de ofício;
e) decidir quanto aos pedidos de crédito Tributário do Município, quando o mesmo deva ser consti
f) intimar o contribuinte ou responsável tributário a apresentar, perante a repartição fazendária, livros, arquivos, document
efeitos comerciais ou fiscais, bem como informações ou comunicações, verbais ou escritas, de interess
g) intimar o contribuinte ou responsável tributário a comparecer perante a repartição fazendária;
h) solicitar a apresentação, em Juízo, dos livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, quando houve
apresentá-los, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, pela conduta tipificada no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137/
i) requisitar o auxílio da força pública estadual ou federal, civil ou militar, quando vítima de embaraço
funções, ou, em decorrências delas, quando seja necessário à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda 
configure fato definido em lei como crime ou contravenção;
j) fiscalizar na rede arrecadadora os controles e comprovantes relativos à arrecadação de tributos municipais;
k) expedir intimações, lavrar termos de início, de prorrogação ou de término de fiscalização, de ocorrência, de verificação f
apreensão, bem como quaisquer outros procedimentos necessários à formalização da ação fiscal;
l) desenvolver quaisquer outras atividades, não especificadas anteriormente, e relacionadas com a fiscalização de tributos mu
2. Promover o intercâmbio de informações de natureza fiscal, co
legislação; 
3. Manter sigilo sobre suas atividades, na forma em que estabelecido pela legislação pertinente;

taxas instituídas pelo Município em razão do exercício do poder de polícia municipal ou pela utilização efetiva ou potenci
públicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição, e quaisquer outros tributos ou contribuições, 
que venham a ser instituídas em favor do Município, podendo para tanto: 

re todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive sobre os responsáveis tributários e as 
que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal; 
b) proceder ao exame e verificação de mercadorias, livros fiscais e contábeis, notas fiscais de serviço, notas ficais, comprovantes de 
recolhimento de tributos, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, papéis e efeitos comerciais
fiscais, de  quaisquer pessoas, em especial contribuintes e responsáveis tributários e demais documentos necessários à fiscalização dos 

c) apreender livros, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, documentos, papéis e efeitos com
também nomear depositário do que for apreendido; 

d) proceder à constituição do crédito tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de ofício;
e) decidir quanto aos pedidos de crédito Tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de ofício;
f) intimar o contribuinte ou responsável tributário a apresentar, perante a repartição fazendária, livros, arquivos, document
efeitos comerciais ou fiscais, bem como informações ou comunicações, verbais ou escritas, de interesse da Administração Tributária;
g) intimar o contribuinte ou responsável tributário a comparecer perante a repartição fazendária; 
h) solicitar a apresentação, em Juízo, dos livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, quando houve

los, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, pela conduta tipificada no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137/
i) requisitar o auxílio da força pública estadual ou federal, civil ou militar, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas 
funções, ou, em decorrências delas, quando seja necessário à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda 
configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 

adadora os controles e comprovantes relativos à arrecadação de tributos municipais;
k) expedir intimações, lavrar termos de início, de prorrogação ou de término de fiscalização, de ocorrência, de verificação f

procedimentos necessários à formalização da ação fiscal; 
l) desenvolver quaisquer outras atividades, não especificadas anteriormente, e relacionadas com a fiscalização de tributos mu
2. Promover o intercâmbio de informações de natureza fiscal, com outros Municípios, com o Estado e a União, na forma autorizada pela 

3. Manter sigilo sobre suas atividades, na forma em que estabelecido pela legislação pertinente; 

taxas instituídas pelo Município em razão do exercício do poder de polícia municipal ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços 
públicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua disposição, e quaisquer outros tributos ou contribuições, existentes ou 

re todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive sobre os responsáveis tributários e as 

eis, notas fiscais de serviço, notas ficais, comprovantes de 
recolhimento de tributos, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, papéis e efeitos comerciais ou 

sáveis tributários e demais documentos necessários à fiscalização dos 

c) apreender livros, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, documentos, papéis e efeitos comerciais 

d) proceder à constituição do crédito tributário do Município, quando o mesmo deva ser constituído de ofício; 
tuído de ofício; 

f) intimar o contribuinte ou responsável tributário a apresentar, perante a repartição fazendária, livros, arquivos, documentos, papéis e 
e da Administração Tributária; 

h) solicitar a apresentação, em Juízo, dos livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, quando houver negativa em 
los, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, pela conduta tipificada no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137/90; 

ou desacato no exercício de suas 
funções, ou, em decorrências delas, quando seja necessário à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda que não se 

adadora os controles e comprovantes relativos à arrecadação de tributos municipais; 
k) expedir intimações, lavrar termos de início, de prorrogação ou de término de fiscalização, de ocorrência, de verificação fiscal e de 

l) desenvolver quaisquer outras atividades, não especificadas anteriormente, e relacionadas com a fiscalização de tributos municipais; 
m outros Municípios, com o Estado e a União, na forma autorizada pela 



 

4. Participar de Comissões Fiscais, quando solicitado pela Chefia, para estud
irregularmente, bem como de grupos de trabalho para a realização de quaisquer outras atividades que necessitem de conheciment
técnico relativo a sua área de atuação; 
5. Orientar os contribuintes e responsáveis tributários, quanto às suas obrigações tributárias principal e acessórias, no que se refere a 
escrituração dos livros fiscais e demais registros legais, ao recolhimento dos tributos e outras informações pertinentes;
6. Atender a plantões fiscais, de acordo com a escala e horários estabelecidos, com o propósito de assistir os contribuintes, responsáveis e 
demais interessados, no que diz respeito à interpretação e aplicação uniforme, eficaz e equitativa da legislação tributária m
7. Proceder  a auditorias e fiscalizações especiais, quando determinadas pela Chefia;
8. Informar os processos contenciosos decorrentes do lançamento de créditos tributários municipais, especialmente aqueles con
de ofício; 
9. Informar o Ministério Público relativamente a atos e fatos apurados em processo de fiscalização que, em tese, constituam crimes contra 
a ordem tributária (Lei nº 8.137/90); 
10. Apresentar sugestões visando o aperfeiçoamento da legislação tributária;
11. Elaborar relatórios mensais de suas atividades;
12. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
14. Executar outras atividades correlatas.                                    

 

DENOM

Fisioterapeuta 

1. Definir, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica aos munícipes
2.  Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia
da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;
3. Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações 

4. Participar de Comissões Fiscais, quando solicitado pela Chefia, para estudar o interditamento de estabelecimentos que funcionem 
irregularmente, bem como de grupos de trabalho para a realização de quaisquer outras atividades que necessitem de conheciment

onsáveis tributários, quanto às suas obrigações tributárias principal e acessórias, no que se refere a 
escrituração dos livros fiscais e demais registros legais, ao recolhimento dos tributos e outras informações pertinentes;

de acordo com a escala e horários estabelecidos, com o propósito de assistir os contribuintes, responsáveis e 
demais interessados, no que diz respeito à interpretação e aplicação uniforme, eficaz e equitativa da legislação tributária m

a auditorias e fiscalizações especiais, quando determinadas pela Chefia; 
8. Informar os processos contenciosos decorrentes do lançamento de créditos tributários municipais, especialmente aqueles con

lativamente a atos e fatos apurados em processo de fiscalização que, em tese, constituam crimes contra 

10. Apresentar sugestões visando o aperfeiçoamento da legislação tributária; 
s atividades; 

12. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
14. Executar outras atividades correlatas.                                     

DENOMINAÇÃO 

Fisioterapeuta  

ATRIBUIÇÕES 

Definir, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica aos munícipes
Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, 

da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;
Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias; 

ar o interditamento de estabelecimentos que funcionem 
irregularmente, bem como de grupos de trabalho para a realização de quaisquer outras atividades que necessitem de conhecimento 

onsáveis tributários, quanto às suas obrigações tributárias principal e acessórias, no que se refere a 
escrituração dos livros fiscais e demais registros legais, ao recolhimento dos tributos e outras informações pertinentes; 

de acordo com a escala e horários estabelecidos, com o propósito de assistir os contribuintes, responsáveis e 
demais interessados, no que diz respeito à interpretação e aplicação uniforme, eficaz e equitativa da legislação tributária municipal; 

8. Informar os processos contenciosos decorrentes do lançamento de créditos tributários municipais, especialmente aqueles constituídos 

lativamente a atos e fatos apurados em processo de fiscalização que, em tese, constituam crimes contra 

ESPECIALIDADE 

 

Definir, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica aos munícipes; 
clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, 

da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; 



 

4.  Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente;
5. Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicit
6. Reformular o programa terapêutico sempre que necessário;
7. Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e a alta em Fisiotera
8.  Integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com participação plena na atenção prestada ao paciente;
9. Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios;
10.  Efetuar controle periódico da qualidade e resolufividade do seu trabalho;
11.  Elaborar pareceres técnicos especializados; 
12.  Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
13.  Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança d
14. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Instrutor de Capoeira

1. Ministrar aulas de capoeira nas escolas de capoeira oferecidas pelo Município à população;
2. Planejar e ministrar aulas de capoeira; 
3. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus respectivos alunos;
4. Supervisionar o adequado uso do material disponibilizado aos alunos;
5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e
6. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a capoeira; 
7. Participar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais;
8. Emitir relatórios referentes às aulas de capoeira minis
9. Participar de eventos escolares; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;

Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente; 
e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário;

Reformular o programa terapêutico sempre que necessário; 
Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e a alta em Fisiotera

equipe multidisciplinar de saúde, com participação plena na atenção prestada ao paciente; 
Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios; 

e resolufividade do seu trabalho; 
Elaborar pareceres técnicos especializados;  
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Instrutor de Capoeira 

ATRIBUIÇÕES 

1. Ministrar aulas de capoeira nas escolas de capoeira oferecidas pelo Município à população; 

. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus respectivos alunos; 
4. Supervisionar o adequado uso do material disponibilizado aos alunos; 
5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e 
6. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a capoeira;  
7. Participar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais; 
8. Emitir relatórios referentes às aulas de capoeira ministradas, bem como históricos referentes aos alunos; 

10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

 
ar pareceres técnicos especializados, quando necessário; 

Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e a alta em Fisioterapia; 

ESPECIALIDADE 

 

de área correlata; 

 



 

12. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Instrutor de Dança

1. Ministrar aulas de dança nas escolas de dança oferecidas pelo Município à população;
2. Planejar e ministrar aulas de dança; 
3. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus
4. Supervisionar o adequado uso do material disponibilizado aos alunos;
5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área correlata;
6. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a dança; 
7. Participar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais;
8. Emitir relatórios referentes às aulas de dança ministradas, bem como históricos referentes aos alunos;
9. Participar de eventos escolares; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
12. Executar outras atividades correlatas. 

DENOMINAÇÃO 

Instrutor de Dança 

ATRIBUIÇÕES 

1. Ministrar aulas de dança nas escolas de dança oferecidas pelo Município à população; 

3. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus respectivos alunos; 
4. Supervisionar o adequado uso do material disponibilizado aos alunos; 
5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área correlata;

públicos municipais, divulgando a dança;  
7. Participar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais; 
8. Emitir relatórios referentes às aulas de dança ministradas, bem como históricos referentes aos alunos; 

10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

 

 

ESPECIALIDADE 

 

5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área correlata; 



 

DENOMINAÇÃO

Instrutor de Teatro

1. Ministrar aulas de teatro nas escolas de teatro oferecidas pelo Município à população;
2. Planejar e ministrar aulas de teatro; 
3. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus respectivos alunos;
4. Supervisionar o adequado uso do material disponibilizado aos alunos;
5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área correlata;
6. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando as artes cênicas; 
7. Participar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais;
8. Emitir relatórios referentes às aulas de teatro ministradas, bem como históricos referentes aos alunos;
9. Participar de eventos escolares; 
10. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
12. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Marceneiro 

1. Executar serviços relativos à marcenaria como: fabri
2. Colocação de molduras em quadros e mapas; 
3. Executar serviços de construção e colocação de madeira em obras; 
4. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos;

DENOMINAÇÃO 

Instrutor de Teatro 

ATRIBUIÇÕES 

1. Ministrar aulas de teatro nas escolas de teatro oferecidas pelo Município à população; 

3. Acompanhar e avaliar a evolução do conhecimento dos seus respectivos alunos; 
rial disponibilizado aos alunos; 

5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área correlata;
6. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando as artes cênicas;  

ipar de oficinas promovidas pela Secretaria de Educação, junto às escolas municipais; 
8. Emitir relatórios referentes às aulas de teatro ministradas, bem como históricos referentes aos alunos; 

ateriais e equipamentos de trabalho; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Marceneiro  

ATRIBUIÇÕES 

Executar serviços relativos à marcenaria como: fabricar, consertar e restaurar produtos de madeira e derivados;
Colocação de molduras em quadros e mapas;  
Executar serviços de construção e colocação de madeira em obras;  
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 

ESPECIALIDADE 

 

5. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da sua área e de área correlata; 

ESPECIALIDADE 

 

produtos de madeira e derivados; 



 

5. Atender as normas de Medicina, Higiene e 
6. Executar outras atribuições inerentes ao cargo.

 

DENOMINAÇÃO

Monitor de Oficina de Violino

1. Ensinar musicalização e utilização de violino nas escolas de música oferecidas pelo Município à população;
2. Planejar e ministrar aulas de violino; 
3. Avaliar a evolução do conhecimento musical dos seus respectivos alunos;
4. Cuidar dos instrumentos musicais utilizados em aula;
5. Supervisionar o adequado uso dos instrumentos musicais pelos alunos;
6. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área musical e correlata;
7. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a cultura musical do violino; 
8. Participar de oficinas musicais promovidas pelas Secretarias da A
9. Emitir relatórios referentes às aulas de violino ministradas, bem como históricos referentes aos alunos;
10. Participar de eventos escolares; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 

 Segurança do Trabalho;  
Executar outras atribuições inerentes ao cargo. 

DENOMINAÇÃO 

Monitor de Oficina de Violino 

ATRIBUIÇÕES 

Ensinar musicalização e utilização de violino nas escolas de música oferecidas pelo Município à população;

Avaliar a evolução do conhecimento musical dos seus respectivos alunos; 
Cuidar dos instrumentos musicais utilizados em aula; 
Supervisionar o adequado uso dos instrumentos musicais pelos alunos; 

coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área musical e correlata;
Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a cultura musical do violino;  
Participar de oficinas musicais promovidas pelas Secretarias da Administração Municipal, junto às escolas municipais;
Emitir relatórios referentes às aulas de violino ministradas, bem como históricos referentes aos alunos; 

Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

 

 

 

 

ESPECIALIDADE 

 

Ensinar musicalização e utilização de violino nas escolas de música oferecidas pelo Município à população; 

coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área musical e correlata; 

dministração Municipal, junto às escolas municipais; 



 

DENOMINAÇÃO

Monitor de Oficina de Violoncelo

01. Ensinar musicalização e utilização de violoncelo nas escolas de música oferecidas pelo Município à população;
02. Planejar e ministrar aulas de violoncelo; 
03. Avaliar a evolução do conhecimento musical dos seus respectivos alunos;
04. Cuidar dos instrumentos musicais utilizados em aula;
05. Supervisionar o adequado uso dos instrumentos musicais pelos alunos;
06. Participar da promoção e coordenação de re
07. Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a cultura musical do violoncelo; 
08. Participar de oficinas musicais promovidas pelas Secretarias da Administração M
09. Emitir relatórios referentes às aulas de violoncelo ministradas, bem como históricos referentes aos alunos;
10. Participar de eventos escolares; 
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Motorista I – Veículos de Passeio, Vans e Utilitários Pequenos

1. Dirigir veículos de pequeno porte, e utilitários; tais como: carros de passeio, vans e utilitários pequenos;
2. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores;
3. Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza;
4. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção;

DENOMINAÇÃO 

Monitor de Oficina de Violoncelo 

ATRIBUIÇÕES 

Ensinar musicalização e utilização de violoncelo nas escolas de música oferecidas pelo Município à população;

Avaliar a evolução do conhecimento musical dos seus respectivos alunos; 
Cuidar dos instrumentos musicais utilizados em aula; 
Supervisionar o adequado uso dos instrumentos musicais pelos alunos; 
Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área musical e correlata;
Participar e colaborar com eventos públicos municipais, divulgando a cultura musical do violoncelo;  
Participar de oficinas musicais promovidas pelas Secretarias da Administração Municipal, junto às escolas municipais;
Emitir relatórios referentes às aulas de violoncelo ministradas, bem como históricos referentes aos alunos;

Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Veículos de Passeio, Vans e Utilitários Pequenos 

ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir veículos de pequeno porte, e utilitários; tais como: carros de passeio, vans e utilitários pequenos; 
r as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores; 

3. Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza; 
4. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção; 

ESPECIALIDADE 

 

Ensinar musicalização e utilização de violoncelo nas escolas de música oferecidas pelo Município à população; 

uniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área musical e correlata; 

unicipal, junto às escolas municipais; 
Emitir relatórios referentes às aulas de violoncelo ministradas, bem como históricos referentes aos alunos; 

ESPECIALIDADE 

 



 

5. Providenciar abastecimento, controle de revisões e m
6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados;
7. Transportar cargas ou pessoas, dentro e fora do Município; 
8. Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e 
9. Executar pequenas atividades administrativas como encaminhar ou buscar orçamentos, levar e buscar documentos cartoriais, j
outros do gênero dentro e fora do Município, assinando, se necessá
10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
11. Executar tarefas correlatas.                            

DENOMINAÇÃO

Motorista II 

1. Dirigir veículos de ambulância; 
2. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores;
3. Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza;
4. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção;
5. Providenciar abastecimento, controle de revisões e manutenção preventiva; 
6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados;
7. Transportar cargas ou pessoas, dentro e fora do Município; 
8. Levar ou trazer resultados de exames de pacientes dentro e fora do Município; 
9. Providenciar o embarque e desembarque de pessoas com problemas de saúde e dificuldade de locomoção para o interior da 
ambulância carregando-as na maca bem como transportá
pertinentes; 
10. Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e acessórios bem como responsabilizar
11. Participar de cursos de primeiros socorros para operar a ambulância;

5. Providenciar abastecimento, controle de revisões e manutenção preventiva;  
6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados;
7. Transportar cargas ou pessoas, dentro e fora do Município;  
8. Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e acessórios bem como responsabilizar-se pelos mesmos;  
9. Executar pequenas atividades administrativas como encaminhar ou buscar orçamentos, levar e buscar documentos cartoriais, j
outros do gênero dentro e fora do Município, assinando, se necessário, dando a contra fé como servidor público;

Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
Executar tarefas correlatas.                             

 

DENOMINAÇÃO 

Motorista II – Ambulância  

ATRIBUIÇÕES 

2. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores; 
3. Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza; 
4. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção; 

tecimento, controle de revisões e manutenção preventiva;  
6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados;
7. Transportar cargas ou pessoas, dentro e fora do Município;  

zer resultados de exames de pacientes dentro e fora do Município;  
9. Providenciar o embarque e desembarque de pessoas com problemas de saúde e dificuldade de locomoção para o interior da 

as na maca bem como transportá-las para o interior das residências, dos ambulatórios, hospitais e outros locais 

10. Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e acessórios bem como responsabilizar-se pelos mesmos; 
11. Participar de cursos de primeiros socorros para operar a ambulância; 

6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados; 

 
9. Executar pequenas atividades administrativas como encaminhar ou buscar orçamentos, levar e buscar documentos cartoriais, judiciais e 

rio, dando a contra fé como servidor público; 

ESPECIALIDADE 

 

6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados; 

9. Providenciar o embarque e desembarque de pessoas com problemas de saúde e dificuldade de locomoção para o interior da 
rior das residências, dos ambulatórios, hospitais e outros locais 

se pelos mesmos;  



 

12. Prestar primeiros socorros às vitimas em trânsito no veículo sob sua responsabilidade;
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
14. Executar tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Motorista IV – Caminhões e Caminh

1. Dirigir veículos tais como caminhões e caminhonetes;
2. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores;
3. Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza;
4. Reportar defeitos aos encarregados da manutenção;
5. Providenciar abastecimento, controle de revisões e manutenção preventiva; 
6. Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados;
7. Transportar cargas, dentro e fora do Municíp
8. Auxiliar carga e descarga, quando necessário;
9. Transportar materiais orgânicos, inorgânicos e minerais, tais como: cascalho, terra, areia, brita, resíduos domésticos sólido
outros materiais, bem como a distribuição de asfalto e emulsões cor
10.  Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e acessórios bem como responsabilizar
11.  Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
12.  Executar outras atividades correlatas. 

 

 

12. Prestar primeiros socorros às vitimas em trânsito no veículo sob sua responsabilidade; 
13. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Caminhões e Caminhonetes 

ATRIBUIÇÕES 

Dirigir veículos tais como caminhões e caminhonetes; 
Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores; 
Efetuar pequenos reparos de emergência e limpeza; 

ados da manutenção; 
Providenciar abastecimento, controle de revisões e manutenção preventiva;  
Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados;
Transportar cargas, dentro e fora do Município; 
Auxiliar carga e descarga, quando necessário; 
Transportar materiais orgânicos, inorgânicos e minerais, tais como: cascalho, terra, areia, brita, resíduos domésticos sólido

outros materiais, bem como a distribuição de asfalto e emulsões correlatas;  
Zelar pela guarda de materiais, equipamentos e acessórios bem como responsabilizar-se pelos mesmos; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

ESPECIALIDADE 

 

Auxiliar na carga e descarga de mercadorias, materiais, equipamentos e outros bens que serão ou foram transportados; 

Transportar materiais orgânicos, inorgânicos e minerais, tais como: cascalho, terra, areia, brita, resíduos domésticos sólidos, líquidos e 

se pelos mesmos;  



 

DENOMINAÇÃO

Operador de Máquinas e Equipamentos para Obras de Pavimentação

1. Operar máquinas de pavimentação tais como: usina de asfalto, vibroacabadora de asfalto, rolo compactador autopropelido, usina
britagem, mandíbula e martelete; 
2. Operar usina asfáltica, abastecendo-a, acionando
pavimentação de ruas e estradas; 
3. Preparar o leito das vias, adequar a drenagem, distribuição e compactação dos materiais da base de pavimentação;
4. Atuar na manutenção e conservação da pavimentação das vias públicas, bem como na rede de drenagem;
5. Conservar as máquinas e equipamentos, lavando, fazendo limpeza, ajustes e pequenos reparos necessários, bem como cuidar da 
manutenção preventiva; 
6. Ajudar na carga e descarga, quando necessário;
7. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;
8. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
9. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Operador de 

1. Operar máquinas de terraplanagem ou pavimentação tais como: motoniveladora, entre outras;

2. Executar serviços de corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos em vias públicas;

3. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de arrefecimento 
etc., com vista à boa conservação e manutenção do veículo;

DENOMINAÇÃO 

e Máquinas e Equipamentos para Obras de Pavimentação 

ATRIBUIÇÕES 

Operar máquinas de pavimentação tais como: usina de asfalto, vibroacabadora de asfalto, rolo compactador autopropelido, usina

a, acionando-a e controlando seu funcionamento a fim de preparar pré misturado a frio para a 

Preparar o leito das vias, adequar a drenagem, distribuição e compactação dos materiais da base de pavimentação;
a manutenção e conservação da pavimentação das vias públicas, bem como na rede de drenagem;

Conservar as máquinas e equipamentos, lavando, fazendo limpeza, ajustes e pequenos reparos necessários, bem como cuidar da 

descarga, quando necessário; 
Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Operador de Motoniveladora 

ATRIBUIÇÕES 

1. Operar máquinas de terraplanagem ou pavimentação tais como: motoniveladora, entre outras; 

2. Executar serviços de corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos em vias públicas; 

dentificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de arrefecimento 
etc., com vista à boa conservação e manutenção do veículo; 

ESPECIALIDADE 

 

Operar máquinas de pavimentação tais como: usina de asfalto, vibroacabadora de asfalto, rolo compactador autopropelido, usina de 

a e controlando seu funcionamento a fim de preparar pré misturado a frio para a 

Preparar o leito das vias, adequar a drenagem, distribuição e compactação dos materiais da base de pavimentação; 
a manutenção e conservação da pavimentação das vias públicas, bem como na rede de drenagem; 

Conservar as máquinas e equipamentos, lavando, fazendo limpeza, ajustes e pequenos reparos necessários, bem como cuidar da 

ESPECIALIDADE 

 

dentificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de arrefecimento 



 

4. Executar serviços de patrolamento, distribuição de cascalho, brita e asfalto nas vias públicas;
5. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho e responsabilizar
6. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
7. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Operador de Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica e Pá Carregadeira

1. Operar máquinas para execução de serviços de infraestrutura, tais como: pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hid
rompedor; 

2. Executar serviços de corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e vias públicas;
3. Carregar caminhões e silos de usina asfáltica, utilizando máquina carregadeira;
4. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, s
arrefecimento etc., com vista à boa conservação e manutenção do veículo;
5. Ajudar na carga e descarga, quando necessário;
6. Espalhar terra, areia, pedra, brita e asfalto; 
7. Abrir e limpar valas e canais para a melhoria dos sistemas 
8. Providenciar controle de abastecimento, controle das revisões e manutenção preventiva; 
9. Desenvolver atividades nas equipes de manutenção das estradas municipais e nas propriedades rurais do municí
10. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 

4. Executar serviços de patrolamento, distribuição de cascalho, brita e asfalto nas vias públicas; 
5. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho e responsabilizar-se pelos mesmos; 
6. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Operador de Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica e Pá Carregadeira 

ATRIBUIÇÕES 

1. Operar máquinas para execução de serviços de infraestrutura, tais como: pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hid

e corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e vias públicas; 
3. Carregar caminhões e silos de usina asfáltica, utilizando máquina carregadeira; 
4. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, s
arrefecimento etc., com vista à boa conservação e manutenção do veículo; 
5. Ajudar na carga e descarga, quando necessário; 

 
7. Abrir e limpar valas e canais para a melhoria dos sistemas de drenagem, e nos serviços de rompimento de pedras; 
8. Providenciar controle de abastecimento, controle das revisões e manutenção preventiva;  
9. Desenvolver atividades nas equipes de manutenção das estradas municipais e nas propriedades rurais do municí

Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

 

se pelos mesmos;  

ESPECIALIDADE 

 

1. Operar máquinas para execução de serviços de infraestrutura, tais como: pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica e 

4. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 

de drenagem, e nos serviços de rompimento de pedras;  

9. Desenvolver atividades nas equipes de manutenção das estradas municipais e nas propriedades rurais do município; 



 

DENOMINAÇÃO

Operador de Trator Esteira

1. Operar máquinas para execução de serviços de infraestrutura de terraplanagem ou pavimentação tais como: trator de esteira;
2.  Executar serviços de terraplanagem, tais como: corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e vias públicas;
3.  Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 
arrefecimento etc., com vista à boa conservação e manutenção do trator;
4. . Executar serviços de melhorias internas das propriedades rurais, com a abertura de 
outros; 
5. Desenvolver atividades nas equipes de manutenção das estradas públicas bem como nos serviços de incentivos agropecuários nas 
propriedades rurais do Município; 
6.  Zelar pela guarda, conservação e limpeza d
7.  Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
8. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Operador de Trator de Pneus, Máquinas de Varrição e Capina Mecânica

1. Operar máquinas para a execução de serviços, tais como: tratores;
2. Executar serviços de rolo compactador tracionado em obras públicas;
3. Executar serviços inerentes aos programas de incentivos a agropecuária, como transporte de dejetos suínos, preparo de sol
4. Operar máquina de varrição e capina mecânica em vias públicas;
5. Executar serviços de roçada mecânica e capina química; 

DENOMINAÇÃO 

Operador de Trator Esteira 

ATRIBUIÇÕES 

máquinas para execução de serviços de infraestrutura de terraplanagem ou pavimentação tais como: trator de esteira;
Executar serviços de terraplanagem, tais como: corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e vias públicas;

necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 
arrefecimento etc., com vista à boa conservação e manutenção do trator; 

. Executar serviços de melhorias internas das propriedades rurais, com a abertura de estradas, retiradas de pedras e tocos, dentre 

Desenvolver atividades nas equipes de manutenção das estradas públicas bem como nos serviços de incentivos agropecuários nas 

Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

DENOMINAÇÃO 

Operador de Trator de Pneus, Máquinas de Varrição e Capina Mecânica 

ATRIBUIÇÕES 

Operar máquinas para a execução de serviços, tais como: tratores; 
Executar serviços de rolo compactador tracionado em obras públicas; 
Executar serviços inerentes aos programas de incentivos a agropecuária, como transporte de dejetos suínos, preparo de sol
Operar máquina de varrição e capina mecânica em vias públicas; 
Executar serviços de roçada mecânica e capina química;  

ESPECIALIDADE 

 

máquinas para execução de serviços de infraestrutura de terraplanagem ou pavimentação tais como: trator de esteira; 
Executar serviços de terraplanagem, tais como: corte, aterro, limpeza e nivelamento de terrenos e vias públicas; 

necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 

estradas, retiradas de pedras e tocos, dentre 

Desenvolver atividades nas equipes de manutenção das estradas públicas bem como nos serviços de incentivos agropecuários nas 

ESPECIALIDADE 

 

Executar serviços inerentes aos programas de incentivos a agropecuária, como transporte de dejetos suínos, preparo de solo e silagem; 



 

6. Desenvolver atividades de manutenção das estradas municipais e nas propriedades rurais do Município; 
7. Efetuar as verificações necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 
arrefecimento etc., com vista à boa conservação e manutenção do veículo;
8. Ajudar na carga e descarga, quando necessário;
9. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
10. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
11. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

1. Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando
processos e instrumentos pertinentes ao oficio, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares;
2. Verificar as características da obra, examinando a planta e especificações, para orientar se 
melhor forma de execução do trabalho; 
3. Misturar cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa a ser empregada no 
assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins
4. Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros e construções similares;
5. Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras, superpondo
com argamassa, para levantar paredes, vergas, pilares, degraus de escada e outras partes da construção;
6. Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das 
mesmas, para torná-las aptas a outros tipos de revestimento;
7. Proceder à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando processos apropria
para revestir pisos e paredes; 
8. Aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e te

Desenvolver atividades de manutenção das estradas municipais e nas propriedades rurais do Município;  
s necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 

arrefecimento etc., com vista à boa conservação e manutenção do veículo; 
Ajudar na carga e descarga, quando necessário; 

uipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Pedreiro  

ATRIBUIÇÕES 

Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao oficio, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares;

Verificar as características da obra, examinando a planta e especificações, para orientar se na escolha do material apropriado e na 

Misturar cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa a ser empregada no 
assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 

Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros e construções similares;
Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras, superpondo-os em fileiras horizontais ou seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo

assa, para levantar paredes, vergas, pilares, degraus de escada e outras partes da construção; 
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das 

s tipos de revestimento; 
Proceder à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando processos apropria

Aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificação, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro 

 
s necessárias à identificação de problemas ou revisões periódicas nos motores, sistemas de freio, de 

ESPECIALIDADE 

 

or desenhos, esquemas e especificações e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao oficio, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; 

na escolha do material apropriado e na 

Misturar cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa a ser empregada no 

Construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros e construções similares; 
os em fileiras horizontais ou seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os 

Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das 

Proceder à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando processos apropriados, 

tos de edificação, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro 



 

instrumento apropriado, para dar a essas partes acabamento mais esmerado;
9. Construir bases de concreto ou de outro material, baseando se nas especificações, para possibilitar a in
rede elétrica e para outros fins; 
10. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando

telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e chumbando bases danifica
11. Poder armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução da obra desejada;
12. Responsabilizar-se pela qualidade das obras que executa, observando as normas da boa técnica e usando corretamente suas 

ferramentas; 
13. Executar trabalhos de construção e reformas em bueiros, pontilhões, pontes, muros, abrigos, bocas de lobo, banheiro, edificaç

madeira e em alvenaria; 
14. Fazer a limpeza dos logradouros, removendo sobras de materiais;
15. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
16. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
17. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Pintor Letrista

1. Executar moldes a mão livre e aplicar, com o uso do modelo, let
2. Executar trabalhos de pintura em interiores e exteriores; 
3. Pintar veículos;  
4. Preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de diferentes cores; 
5. Preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas;
6. Laquear e esmaltar objetos de madeira, metal, portas, janelas, paredes, estruturas, etc.;
7. Pintar postes de sinalização, meios-fios, faixas de rolamentos, etc.;

instrumento apropriado, para dar a essas partes acabamento mais esmerado; 
Construir bases de concreto ou de outro material, baseando se nas especificações, para possibilitar a instalação de máqu

Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando
telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas, para reconstruir essas estruturas;
Poder armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução da obra desejada; 

se pela qualidade das obras que executa, observando as normas da boa técnica e usando corretamente suas 

Executar trabalhos de construção e reformas em bueiros, pontilhões, pontes, muros, abrigos, bocas de lobo, banheiro, edificaç

Fazer a limpeza dos logradouros, removendo sobras de materiais; 
e equipamentos de trabalho; 

Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Pintor Letrista 

ATRIBUIÇÕES 

Executar moldes a mão livre e aplicar, com o uso do modelo, letreiros, emblemas, dísticos, placas, etc.; 
Executar trabalhos de pintura em interiores e exteriores;  

Preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de diferentes cores;  
Preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas;  
Laquear e esmaltar objetos de madeira, metal, portas, janelas, paredes, estruturas, etc.; 

fios, faixas de rolamentos, etc.; 

stalação de máquinas, postes de 

Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando 
das, para reconstruir essas estruturas; 

se pela qualidade das obras que executa, observando as normas da boa técnica e usando corretamente suas 

Executar trabalhos de construção e reformas em bueiros, pontilhões, pontes, muros, abrigos, bocas de lobo, banheiro, edificações de 

ESPECIALIDADE 

 



 

8. Lixar e fazer tratamento anticorrosivo;  
9. Abrir lustro com polidores;  
10. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
11. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
12. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Professor 

1. Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;
2. Participar no processo de planejamento das atividades da escola;
3. Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia
4. Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da
5. Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino;
6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
7. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos
8. Estabelecer formas alternativas de recuperação para os alunos que
9. Atualizar-se em sua área de conhecimento;
10. Cooperar com serviços de administração escolar, planejamento, inspeção,
11. Zelar pela aprendizagem do aluno; 
12. Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
13. Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas,culturais e conselhos
14. Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s)
15. Seguir as diretrizes de ensino, emanadas do órgão superior competente;
16. Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos
17. Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica

eriais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Professor  

ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 
ticipar no processo de planejamento das atividades da escola; 

3. Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino;
4. Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; 

. Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 
6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
7. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 

formas alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem menor rendimento; 
se em sua área de conhecimento; 

10. Cooperar com serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional;

se atualizado sobre a legislação de ensino; 
13. Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas,culturais e conselhos de classe; 
14. Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); 
15. Seguir as diretrizes de ensino, emanadas do órgão superior competente; 
16. Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; 
17. Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; 

ESPECIALIDADE 

 

educacional e as diretrizes do ensino; 

supervisão e orientação educacional; 



 

18. Executar o trabalho docente no atendimento Educacional Especializado
19. Zelar pela disciplina e pelo material docente;
20. Executar tarefas correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Soldador 

1. Executar trabalhos de cortes e solda de peças metálicas; 
2. Saber ler desenhos elementares em perspectiva; 
3. Realizar serviços de solda elétrica e de oxigênio;
4. Regular o equipamento de solda, determinando a amperagem e a voltagem adequadas, de acordo com o trabalho a executar; 
5. Carregar e limpar geradores de acetileno;  
6. Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típico da classe, inclusive quanto as normas de Medic
Higiene e Segurança do Trabalho; 
7. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos;
8. Executar outras atribuições afins. 

 
 
 
 
 
 
 

xecutar o trabalho docente no atendimento Educacional Especializado 
. Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

DENOMINAÇÃO 

Soldador Mecânico 

ATRIBUIÇÕES 

ças metálicas;  
Saber ler desenhos elementares em perspectiva;  
Realizar serviços de solda elétrica e de oxigênio; 
Regular o equipamento de solda, determinando a amperagem e a voltagem adequadas, de acordo com o trabalho a executar; 

 
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típico da classe, inclusive quanto as normas de Medic

Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 

ESPECIALIDADE 

 

Regular o equipamento de solda, determinando a amperagem e a voltagem adequadas, de acordo com o trabalho a executar;  

Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típico da classe, inclusive quanto as normas de Medicina, 



 

DENOMINAÇÃO

Técnico de Agrimensura

1. Efetuar levantamentos topográficos e planialmétricos de terrenos para fins de desmembramentos, permutas, desapropriações, 
atualizações de confrontações e medidas, doações, alinha
obras, elaborando esboços e plantas; 
2. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do Município, desde que solicitadas pelo
superior; 
3. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
4. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
5. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Técnico Eletricista

1. Fazer a instalação elétrica em qualquer etapa do processo de geração, transmissão ou distribuição de eletricidade;
2. Realizar manutenções, inspecionar e testar equipamentos e estruturas, diagnosticando causas de problemas e implementando solu
para sua correção; 
3. Projetar e executar sistemas de aterramento e de proteção de descargas elétricas;
4. Planejar métodos e sequências de operações para testar e desenvolver sistemas elétricos;
5. Supervisionar sistemas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade;
6. Realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão;

DENOMINAÇÃO 

Técnico de Agrimensura  

ATRIBUIÇÕES 

Efetuar levantamentos topográficos e planialmétricos de terrenos para fins de desmembramentos, permutas, desapropriações, 
atualizações de confrontações e medidas, doações, alinhamentos para fins de edificações, construções de muros e calçadas, locações de 

Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do Município, desde que solicitadas pelo

elar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Técnico Eletricista  

ATRIBUIÇÕES 

m qualquer etapa do processo de geração, transmissão ou distribuição de eletricidade;
Realizar manutenções, inspecionar e testar equipamentos e estruturas, diagnosticando causas de problemas e implementando solu

sistemas de aterramento e de proteção de descargas elétricas; 
Planejar métodos e sequências de operações para testar e desenvolver sistemas elétricos; 
Supervisionar sistemas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade; 

tribuição de alta e baixa tensão; 

ESPECIALIDADE 

 

Efetuar levantamentos topográficos e planialmétricos de terrenos para fins de desmembramentos, permutas, desapropriações, 
mentos para fins de edificações, construções de muros e calçadas, locações de 

Executar outras atividades compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do Município, desde que solicitadas pelo seu 

ESPECIALIDADE 

 

m qualquer etapa do processo de geração, transmissão ou distribuição de eletricidade;  
Realizar manutenções, inspecionar e testar equipamentos e estruturas, diagnosticando causas de problemas e implementando soluções 



 

7. Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos de iluminação de cenários ou palcos do Município;
8. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
9. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Traba
10. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Técnico em Informática

1. Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas, em geral, referente a questões de hardware e software;
2. Realizar a manutenção e configuração de equipamentos de rede (intranet e Internet);
3. Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados;
4. Instalar, configurar e dar manutenção em redes de computadores; 
5. Possuir noções básicas de elétrica e eletrônica, capacidade de identificação de defeitos e possíveis reparos técnicos;
6. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos;
7. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
8. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Técnico em 

1. Realizar exames radiológicos sob a supervisão do médico radiologista; 
2. Operar a câmara escura para revelação de filmes, carregamento de chassis e reposição de material para as atividades diá
3. Realizar trabalhos em câmara clara classificando películas radiográficas quanto à identificação e qualidade de imagem, contro

Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos de iluminação de cenários ou palcos do Município;
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Técnico em Informática  

ATRIBUIÇÕES 

Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas, em geral, referente a questões de hardware e software;
ção de equipamentos de rede (intranet e Internet); 

Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados;
Instalar, configurar e dar manutenção em redes de computadores;  

básicas de elétrica e eletrônica, capacidade de identificação de defeitos e possíveis reparos técnicos;
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Técnico em Radiologia  

ATRIBUIÇÕES 

Realizar exames radiológicos sob a supervisão do médico radiologista;  
Operar a câmara escura para revelação de filmes, carregamento de chassis e reposição de material para as atividades diá
Realizar trabalhos em câmara clara classificando películas radiográficas quanto à identificação e qualidade de imagem, contro

Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos de iluminação de cenários ou palcos do Município; 

ESPECIALIDADE 

 

Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas, em geral, referente a questões de hardware e software; 

Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados; 

básicas de elétrica e eletrônica, capacidade de identificação de defeitos e possíveis reparos técnicos; 

ESPECIALIDADE 

 

Operar a câmara escura para revelação de filmes, carregamento de chassis e reposição de material para as atividades diárias;  
Realizar trabalhos em câmara clara classificando películas radiográficas quanto à identificação e qualidade de imagem, controlando 



 

filmes gastos e eventuais perdas, e registrando o movimento de exames para fins estatísticos e de controle; 
4. Encaminhar os exames realizados para o médico radiologista para fins de elaboração de laudo; 
5. Participar de plantões diurnos e noturnos e de atividades diárias; 
6. Realizar exames na clínica radiológica para pacientes ambulatoriais e de emergência;
7. Exercer as atividades de sua área de acordo com a conveniência do serviço; 
8. Operar aparelhos de Raio-X, acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento para provocar a descarga de 
radioatividade correta sobre a área a ser radiografada; 
9. Selecionar chapas e filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia, ajustando
números radiopacos, para bater radiografias; 
10. Preparar pacientes, observando a correta posição do corpo no aparelho, utilizando técnicas a 

para focalização, visando obter chapas nítidas; 
11. Revelar chapas e filmes radiológicos em câmara escura submetendo

encaminhamento ao médico para leitura;  
12. Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipos e requisitantes;
13. Zelar pela conservação e manutenção do aparelho de Raio

comunicando problemas à supervisão; 
14. Zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
15. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
16. Executar outras tarefas correlatas. 

DENOMINAÇÃO

Técnico em Segurança do Trabalho

1. Elaborar, conhecer e implementar programas de prevenção de acidentes; 
2. Inspecionar locais e avaliar as condições de segurança das instalações e emitir pareceres com recomendações de medidas cor

filmes gastos e eventuais perdas, e registrando o movimento de exames para fins estatísticos e de controle; 
r os exames realizados para o médico radiologista para fins de elaboração de laudo;  

Participar de plantões diurnos e noturnos e de atividades diárias;  
Realizar exames na clínica radiológica para pacientes ambulatoriais e de emergência; 

des de sua área de acordo com a conveniência do serviço;  
X, acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento para provocar a descarga de 

radioatividade correta sobre a área a ser radiografada;  
filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia, ajustando-as no chassi do aparelho, fixando letras e 

números radiopacos, para bater radiografias;  
Preparar pacientes, observando a correta posição do corpo no aparelho, utilizando técnicas a cada tipo de exame, medindo distâncias 
para focalização, visando obter chapas nítidas;  
Revelar chapas e filmes radiológicos em câmara escura submetendo-os a processo apropriado de revelação, fixação e secagem e 

 
rolar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipos e requisitantes; 

Zelar pela conservação e manutenção do aparelho de Raio-X e componentes, solicitar material radiográfico, identificando e 

a ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;  
Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

 

DENOMINAÇÃO 

Segurança do Trabalho 

ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar, conhecer e implementar programas de prevenção de acidentes;  
2. Inspecionar locais e avaliar as condições de segurança das instalações e emitir pareceres com recomendações de medidas cor

filmes gastos e eventuais perdas, e registrando o movimento de exames para fins estatísticos e de controle;  

X, acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento para provocar a descarga de 

as no chassi do aparelho, fixando letras e 

cada tipo de exame, medindo distâncias 

os a processo apropriado de revelação, fixação e secagem e 

X e componentes, solicitar material radiográfico, identificando e 

ESPECIALIDADE 

 

2. Inspecionar locais e avaliar as condições de segurança das instalações e emitir pareceres com recomendações de medidas corretivas; 



 

3. Analisar acidentes do trabalho ocorridos, identificando suas causas e emitir propostas de melhorias das condições de segurança;
4. Recomendar e especificar equipamento de proteção individual e coletiva, bem como treinar os trabalhadores quanto ao seu us
5. Ministrar treinamentos, inspecionar locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais; 
6. Propor medidas de proteção de caráter coletivo, antecipando
7. Elaborar e implementar programas de controle de higiene ocupacional e de prevenção de riscos ergonômico
8. Identificar e avaliar, utilizando-se das técnicas e dos equipamentos próprios, os riscos relacionados aos agentes físicos, químicos, 
biológicos e ergonômicos, propondo medidas de controle;
9. Fiscalizar a execução das políticas de acidentes; executar
executar outras atribuições afins;  
10. Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; diagnosticar condições gerais da área de SST e desenvolver sistema 
SST; 
11. Controlar licenças para tratamento de saúde dos servidores, perícias médicas, altas médicas, retorno ao trabalho, exames admi
e demissionais; 
12. Fazer cumprir o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico 
LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e controlar a incidência e o direito a insalubridades, periculosida
de EPI pelos servidores; 
13. Emitir relatórios e documentos previdenciários;
14. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
15. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
16. Executar outras atividades correlatas. 

 

DENOMINAÇÃO

Técnico em Vigilância Sanitária

1. Desenvolver atividades de controle, fiscalização de produtos e serviços;

identificando suas causas e emitir propostas de melhorias das condições de segurança;
4. Recomendar e especificar equipamento de proteção individual e coletiva, bem como treinar os trabalhadores quanto ao seu us

ocais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais;  
6. Propor medidas de proteção de caráter coletivo, antecipando-se aos riscos ocupacionais;  
7. Elaborar e implementar programas de controle de higiene ocupacional e de prevenção de riscos ergonômico

se das técnicas e dos equipamentos próprios, os riscos relacionados aos agentes físicos, químicos, 
biológicos e ergonômicos, propondo medidas de controle; 
9. Fiscalizar a execução das políticas de acidentes; executar tarefas para melhorar as condições de saúde e bem estar dos servidores; 

10. Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; diagnosticar condições gerais da área de SST e desenvolver sistema 

Controlar licenças para tratamento de saúde dos servidores, perícias médicas, altas médicas, retorno ao trabalho, exames admi

12. Fazer cumprir o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico 
LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e controlar a incidência e o direito a insalubridades, periculosida

13. Emitir relatórios e documentos previdenciários; 
da de materiais e equipamentos de trabalho; 

Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

DENOMINAÇÃO 

Técnico em Vigilância Sanitária 

ATRIBUIÇÕES 

e controle, fiscalização de produtos e serviços; 

identificando suas causas e emitir propostas de melhorias das condições de segurança; 
4. Recomendar e especificar equipamento de proteção individual e coletiva, bem como treinar os trabalhadores quanto ao seu uso;  

7. Elaborar e implementar programas de controle de higiene ocupacional e de prevenção de riscos ergonômicos; 
se das técnicas e dos equipamentos próprios, os riscos relacionados aos agentes físicos, químicos, 

tarefas para melhorar as condições de saúde e bem estar dos servidores; 

10. Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; diagnosticar condições gerais da área de SST e desenvolver sistema de gestão de 

Controlar licenças para tratamento de saúde dos servidores, perícias médicas, altas médicas, retorno ao trabalho, exames admissionais 

12. Fazer cumprir o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), 
LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e controlar a incidência e o direito a insalubridades, periculosidades e o uso 

ESPECIALIDADE 

 



 

2. Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o
3. Promover a educação sanitária e ambiental;
4. Monitorar o meio ambiente, privilegiando ações educativas com a população, quanto aos seus direitos e deveres;
5. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos; 
6. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
7. Executar outras atividades correlatas. 

DENOMINAÇÃO

Técnico em Enfermagem

1. Preparar o atendimento ambulatorial, responsabilizando
2. Receber, conferir e armazenar material de consumo, de expediente e medicamentos utilizados no atendimento;
3. Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de a
4. Executar ações assistenciais de técnico de enfermagem;
5. Participar da programação da assistência de enfermagem;
6. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; 
7. Atender os pacientes nas unidades de atendimento, tomando conhecimento do caso e resolvendo
complexidade, encaminhando-o ao profissional competente, ao serviço médico local ou aos serviços de emergência hospitalares; 
8. Preencher, após conferir, movimento de estoques ou arquivo de receita, o mapa mensal de consumo de medicamentos;
9. Realizar serviços de assistência de enfermagem no que se refere a nebulizações (inaloterapia), curativos e retiradas de po
imunizações, orientações sobre aleitamento materno, pré
contagiosas, orientações gerais sobre cuidados de saúde e visita domiciliar, verificação e registro de sinais vitais, coleta 
de material para exames laboratoriais, quando solicitado, coleta de material para exames de colpocitologia oncótica, quando indicado, 
encaminhando aos responsáveis ao Nível Central e efetuando registro em fichas e livros;

Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; 

Promover a educação sanitária e ambiental; 
Monitorar o meio ambiente, privilegiando ações educativas com a população, quanto aos seus direitos e deveres;
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos;  

nder as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  

 

DENOMINAÇÃO 

Técnico em Enfermagem 

ATRIBUIÇÕES 

1. Preparar o atendimento ambulatorial, responsabilizando-se pelo preparo e esterilização do material e equipamento a serem utilizados;
2. Receber, conferir e armazenar material de consumo, de expediente e medicamentos utilizados no atendimento;
3. Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;
4. Executar ações assistenciais de técnico de enfermagem; 
5. Participar da programação da assistência de enfermagem; 
6. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;  

unidades de atendimento, tomando conhecimento do caso e resolvendo-o ou, de 
o ao profissional competente, ao serviço médico local ou aos serviços de emergência hospitalares; 

e estoques ou arquivo de receita, o mapa mensal de consumo de medicamentos;
9. Realizar serviços de assistência de enfermagem no que se refere a nebulizações (inaloterapia), curativos e retiradas de po

nto materno, pré-natal, puericultura, vacinação, desidratação e cuidados com doenças infecto
contagiosas, orientações gerais sobre cuidados de saúde e visita domiciliar, verificação e registro de sinais vitais, coleta 

es laboratoriais, quando solicitado, coleta de material para exames de colpocitologia oncótica, quando indicado, 
encaminhando aos responsáveis ao Nível Central e efetuando registro em fichas e livros; 

Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária;  

Monitorar o meio ambiente, privilegiando ações educativas com a população, quanto aos seus direitos e deveres; 

ESPECIALIDADE 

 

do material e equipamento a serem utilizados; 
2. Receber, conferir e armazenar material de consumo, de expediente e medicamentos utilizados no atendimento; 

ssistência de enfermagem; 

o ou, de acordo com a 
o ao profissional competente, ao serviço médico local ou aos serviços de emergência hospitalares;  

e estoques ou arquivo de receita, o mapa mensal de consumo de medicamentos; 
9. Realizar serviços de assistência de enfermagem no que se refere a nebulizações (inaloterapia), curativos e retiradas de pontos, injeções, 

natal, puericultura, vacinação, desidratação e cuidados com doenças infecto-
contagiosas, orientações gerais sobre cuidados de saúde e visita domiciliar, verificação e registro de sinais vitais, coleta e encaminhamento 

es laboratoriais, quando solicitado, coleta de material para exames de colpocitologia oncótica, quando indicado, 



 

10. Auxiliar a equipe multiprofissional local e regiona
11. Contribuir para organização e orientação de grupos de saúde na comunidade; 
12. Promover o bom relacionamento entre a comunidade e o serviço de saúde; 
13. Requisitar imediatamente, após avaliação de necessidades ou detecção de problemas, os reparos ou reposição de material 
permanente avariado, à enfermeira, ao médico ou ao dentista supervisor;
14. Participar da equipe de saúde; 
15. Participar e contribuir para consecução de programas, campanhas e
Integradas de Saúde, e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pela Prefeitura Municipal;
16. Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos profissionais 
17. Zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho;
18. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
19. Executar outras atividades correlatas. 

 

 

10. Auxiliar a equipe multiprofissional local e regional de saúde no atendimento às necessidades da comunidade;
11. Contribuir para organização e orientação de grupos de saúde na comunidade;  
12. Promover o bom relacionamento entre a comunidade e o serviço de saúde;  

o de necessidades ou detecção de problemas, os reparos ou reposição de material 
permanente avariado, à enfermeira, ao médico ou ao dentista supervisor; 

15. Participar e contribuir para consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações 
Integradas de Saúde, e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pela Prefeitura Municipal; 
16. Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem;
17. Zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; 
18. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

 
 

l de saúde no atendimento às necessidades da comunidade; 

o de necessidades ou detecção de problemas, os reparos ou reposição de material 

outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações 

de Enfermagem; 


