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  ANEXO I  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/EMPREGOS 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ  

 

Nomenclatura do 

Cargo 

Descrição Sumária 

 

Escolaridade 

Administrador Planeja, organiza, controla e assessora as 

organizações nas áreas de recursos 

humanos, patrimônio, materiais, 

informações, financeira, tecnológica, 

entre outras; implementa programas e 

projetos; elabora planejamento 

organizacional; promove estudos de 

racionalização e controla o desempenho 

organizacional. Presta consultoria 

administrativa a organizações e pessoas. 

Superior Específico 

 

Administrador de Rede e 

Segurança 

Administra ambientes computacionais, 

definindo parâmetros de utilização de 

sistemas, implantando e documentando 

rotinas e projetos e controlando os níveis 

de serviço de sistemas operacionais, 

banco de dados e redes. Fornece suporte 

técnico no uso de equipamentos e 

programas computacionais e no 

desenvolvimento de ferramentas e 

aplicativos de apoio para usuários, orienta 

na criação de banco de dados de sistemas 

de informações geográficas, configura e 

instala recursos e sistemas 

computacionais, gerencia a segurança do 

ambiente computacional. Pode aplicar 

geotecnologia em sistemas 

computacionais. 

Superior Específico 

 

Agente Comunitário de Saúde Executa, previne e complementa o 

tratamento de saúde, efetuando os devidos 

acompanhamentos de acordo com os 

programas estabelecidos, com o objetivo 

de difundir noções gerais sobre saúde. 

notadamente à população carente 

Ensino Fundamental 

 

Agente Controlador de Vetores Visita domicílios periodicamente;  orienta 

a comunidade para promoção da saúde; 

rastreia focos de doenças específicas;  

promove educação sanitária e ambiental; 

Ensino Fundamental 
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participa de campanhas preventivas; 

incentiva atividades comunitárias. 

Executa tarefas administrativas. 

Agente Cultural Promove a organização e a manutenção 

dos serviços de cultura do município, tais 

como: biblioteca, teatro, museu e outros 

espaços destinados à cultura. Organiza 

conforme determinação da Secretaria: 

festividades, eventos, exposições e outras 

atividades de divulgação da cultura 

municipal, regional, estadual ou nacional. 

Desempenha outras atividades correlatas. 

Nível Superior relacionado a área 

 

Agente de Desenvolvimento 

Sócio Econômico 

Atua no desenvolvimento das atividades 

esportivas, de lazer e fomento ao turismo 

no município. Colabora no planejamento, 

elaboração de estudos e preposições e 

implantação da negociação e coordenação 

de convênios com entidades públicas ou 

privadas para implantação de projetos de  

esporte e turismo. 

Atua na implementação de ações, através 

da colaboração da comunidade, visando à 

proteção do patrimônio histórico – 

cultural do município, através de 

inventários, registros, vigilância e outros 

meios de preservação. Atua na execução, 

promoção e implantação de programas 

municipais de esporte, turismo e lazer. 

Colabora na elaboração, organização, 

divulgação e implementação do 

calendário esportivo, difundindo a prática 

esportiva educacional no município. 

Executa ações de apoio ao 

desenvolvimento de associações com 

finalidade desportiva e de lazer de base 

comunitária. Participa na organização e 

promoção de eventos, festividades e 

acontecimentos relacionados com os 

calendários históricos, culturais e 

turísticos do município, em parceria com 

outros órgãos públicos ou privados. 

Desempenha atividades correlatas. 

Nível Superior 

 

 

Analista de Sistemas Desenvolvem e implantam sistemas 

informatizados dimensionando requisitos 

e funcionalidade dos sistemas, 

especificando sua arquitetura, escolhendo 

ferramentas de desenvolvimento, 

especificando programas, codificando 

Nível Superior 
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aplicativos. Administram ambiente 

informatizado, prestam suporte técnico 

aos usuários, elaboram documentação 

técnica. Estabelecem padrões, coordenam 

projetos, oferecem soluções para 

ambientes informatizados, executam 

outras atividades determinadas pelo 

superior imediato e pesquisam 

tecnologias em informática. 

Arquivista Organiza documentação de arquivos 

institucionais e pessoais, cria projetos de 

museus e exposições, organiza acervos 

museológicos públicos e privados. Dão 

acesso à informação, conserva acervos. 

Prepara ações educativas ou culturais, 

planeja e realiza atividades técnico-

administrativas, orienta implantação das 

atividades técnicas. Participa da política 

de criação e implantação de museus e 

instituições arquivísticas. 

Ensino Médio 

 

Assistente Administrativo Executa serviços de apoio nas unidades; 

atende fornecedores e clientes, 

fornecendo e recebendo informações 

sobre produtos e serviços; trata de 

documentos variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário referente aos 

mesmos; prepara relatórios e planilhas; 

executa serviços gerais de escritórios. 

Ensino Médio 

 

Assistente Social Presta serviços de âmbito social, 

individualmente e/ou em grupos, 

identificando e analisando seus problemas 

e necessidades materiais e sociais, 

aplicando métodos e processos básicos do 

serviço social. 

Superior Específico com registro 

no CRESS 

 

Auxiliar Administrativo Presta assistência à unidade de atuação, 

para atender rotinas simples e de pouca 

complexidade, como atendimento ao 

público, digitação, arquivamento e 

organização dos setores. 

Ensino Médio/digitação 

 

Auxiliar de Consultório 

Dentário 

Recepciona as pessoas em consultório 

dentário e auxilia o cirurgião dentista 

acompanhando suas atividades. 

Ensino Médio 

 

Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil 

Cuida de bebês e crianças, a partir de 

objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, 

zelando pelo bem-estar, saúde, 

alimentação, higiene pessoal, educação, 

Ensino Médio 
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cultura, recreação e lazer da pessoa 

assistida.  

Auxiliar de Manutenção Executa manutenções elétricas e 

hidráulicas, substituindo, trocando, 

limpando, reparando e instalando peças, 

componentes e equipamentos. Realiza 

manutenção de carpintaria e marcenaria, 

consertando móveis, substituindo e 

ajustando portas e janelas, trocando peças 

e reparando pisos e assoalhos. Conserva 

alvenaria e fachadas e recuperam 

pinturas, impermeabiliza superfícies, 

lavando, preparando e aplicando 

produtos. Monta equipamentos de 

trabalho e segurança, inspecionando local 

e instalando peças e componentes em 

equipamentos. Executa serviços gerais em 

residências (troca de chuveiros, conserto 

de portas e janelas, entre outros). 

Trabalha seguindo normas de segurança, 

higiene,  

qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Ensino Fundamental 

 

Auxiliar de Recursos Humanos Executam serviços de apoio nas áreas de 

recursos humanos, administração e 

logística; tratam de documentos variados, 

cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos. 

 

 

 

Ensino Médio 

 

 

Auxiliar de Serviços Gerais  “Auxiliar de Serviços Gerais”, na 

Descrição Sumária para constar a seguinte 

redação: “Executa serviços em diversas 

áreas externas da organização, exercendo 

tarefas de natureza operacional em obras 

públicas, conservação e manutenção dos 

próprios municipais, limpeza e 

conservação de vias públicas e outras 

atividades. Com exceção das garis, todos 

os demais cargos/empregos que foram 

redenominados  para “Auxiliar de 

Serviços Gerais” não poderão exercer as 

funções de limpeza e conservação de vias 

públicas. 

Ensino Fundamental 

 

Bibliotecário Organiza, coordena, supervisiona e 

executa trabalhos relativos às atividades 

Superior Específico 
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biblioteconômicas, desenvolvendo um 

sistema de catalogação, classificação, 

referência e conservação do acervo 

bibliográfico, para armazenar e recuperar 

as informações de caráter geral ou 

específico, e colocá-las à disposição dos 

usuários, seja em bibliotecas ou em 

centros de documentação e informação. 

Disponibiliza informação em qualquer 

suporte; gerencia unidades como 

bibliotecas, centros de documentação, 

centros de informação e correlatos, além 

de redes e sistemas de informação. Trata 

tecnicamente e desenvolve recursos 

informacionais; dissemina informação 

com o objetivo de facilitar o acesso e 

geração do conhecimento; desenvolve 

estudos e pesquisas; realiza difusão 

cultural; desenvolve ações educativas. 

Pode prestar serviços de assessoria e 

consultoria. 

Cadastrador Imobiliário Registram atos e fatos jurídicos, tais como 

as operações imobiliárias, o cadastro 

imobiliário municipal; fazem lançamento 

de ITBI; cadastram loteamentos 

aprovados, lotes, ruas; averbam alterações 

em todos estes atos e fatos. Prestam 

informações aos munícipes. Conservam o 

acervo e gerenciam o setor.  

Ensino Médio 

 

 

Cirurgião Dentista Diagnostica e trata afecções da boca, 

dentes e região maxilo-facial, utilizando 

processos clínicos ou cirúrgicos, para 

promover e recuperar a saúde bucal. 

Superior Específico com registro 

no CRO 

 

Cirurgião Dentista 

Periodontista 

Atendem e orientam pacientes e executam 

procedimentos odontológicos, aplicam 

medidas de promoção e prevenção de 

saúde, ações de saúde coletiva, 

estabelecendo diagnóstico e prognóstico, 

interagindo com profissionais de outras 

áreas. Podem desenvolver pesquisas na 

área odontológica. Desenvolvem 

atividades profissionais junto a crianças, 

adultos e idosos, com ou sem 

necessidades especiais, em diferentes 

níveis de complexidade.  

 

Superior Específico com registro 

no CRO 
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Contador Supervisiona, coordena e executa serviços 

inerentes à contabilidade geral da 

prefeitura. 

Superior Específico com registro 

no CRC 

 

Educador Social Visam garantir a atenção, defesa e 

proteção a pessoas em situações de risco 

pessoal e social. Procuram assegurar seus 

direitos, abordando-as, sensibilizando-as, 

identificando suas necessidades e 

demandas e desenvolvendo atividades e 

tratamento. 

Ensino Médio 

 

 

Enfermeiro Executa serviços de enfermagem, 

empregando processos de rotina e/ou 

específicos, para possibilitar a proteção e 

a recuperação da saúde individual ou 

coletiva. 

Superior Específico/COREN 

 

Fisioterapeuta Atendem pacientes e clientes para 

prevenção, habilitação e reabilitação de 

pessoas utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de fisioterapia, 

terapia ocupacional e ortoptia. Habilitam 

pacientes e clientes; realizam diagnósticos 

específicos; analisam condições dos 

pacientes e clientes. Orientam pacientes, 

clientes, familiares, cuidadores e 

responsáveis; avaliam baixa visão; 

ministram testes e tratamentos ortópticos 

no paciente. Desenvolve programas de 

prevenção, promoção de saúde e 

qualidade de vida; exercem atividades 

técnico-científicas; administram recursos 

humanos, materiais e financeiros e 

executam atividades administrativas.  

Superior Específico/CREFITO 

 

Gestor de Recursos Humanos Administra pessoal e plano de cargos e 

salários; promove ações de treinamento e 

de desenvolvimento de pessoal. Efetua 

processo de recrutamento e de seleção, 

gera plano de benefícios e promove ações 

de qualidade de vida e assistência aos 

servidores, sempre seguindo as diretrizes 

da Administração Municipal. Administra 

relações de trabalho e coordena sistemas 

de avaliação de desempenho. No 

desenvolvimento das atividades, mobiliza 

um conjunto de capacidades 

comunicativas. 

Nível Superior 

 

 

 

Inumador  Auxilia nos serviços funerários, constrói, Ensino Fundamental Completo 
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prepara, limpa, abre e fecha sepulturas. 

Realiza sepultamento, exuma e crema 

cadáveres, traslada corpos e despojos. 

Conserva cemitérios, máquinas e 

ferramentas de trabalho. Zela pela 

segurança do cemitério. 

Médico Faz exames médicos, emite diagnóstico, 

prescreve medicamentos e outras formas 

de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica, para 

promover a saúde e o bem-estar do 

paciente.  

Superior Esp/CRM 

 

Monitor de Informática  Ensina e auxilia o munícipe no manuseio 

dos instrumentos de informática e seus  

periféricos. 

Ensino Médio 

 

Motorista Dirige e conserva veículos automotores 

da frota da organização, tais como 

caminhões, ônibus, microônibus, 

automóveis, ambulâncias, peruas, peruas 

escolares e vans, manipulando os 

comandos de marcha e direção e demais 

mecanismos, conduzindo-os e operando-

os em programas determinados de acordo 

com as normas de trânsito e segurança do 

trabalho e as instruções recebidas para 

efetuar o transporte de materiais, pessoas 

e valores.  

Ensino Fundamental 

 

Nutricionista Supervisiona, controla e fiscaliza o 

preparo, a distribuição e o 

armazenamento dos gêneros alimentícios, 

a fim de contribuir para a melhoria 

protéica. 

Superior Específico/CRN 

 

Oficial Administrativo Executa serviços gerais de escritório de 

natureza complexa, para atender rotinas 

preestabelecidas nas unidades. 

Ensino Médio 

 

Oficial de Manutenção Executam manutenções elétrica e 

hidráulica, substituindo, trocando, 

limpando, reparando e instalando peças, 

componentes e equipamentos. Realizam 

manutenção de carpintaria e marcenaria, 

consertando móveis, substituindo e 

ajustando portas e janelas, trocando peças 

e reparando pisos e assoalhos. Conservam 

alvenaria e fachadas e recuperam 

pinturas, impermeabilizam superfícies, 

lavando, preparando e aplicando 

Ensino Fundamental 
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produtos. Montam equipamentos de 

trabalho e segurança, inspecionando local 

e instalando peças e componentes em 

equipamentos. Executam serviços gerais 

em residências (troca de chuveiros, 

conserto de portas e janelas, entre outros). 

Trabalham seguindo normas de 

segurança, higiene, qualidade e proteção 

ao meio ambiente. 

Operador de Piscinas Executa serviços de manutenção elétrica, 

mecânica, hidráulica, carpintaria e 

alvenaria, substituindo, trocando, 

limpando, reparando e instalando peças, 

componentes e equipamentos, 

diretamente relacionados às piscinas 

municipais. Conservam vidros e fachadas, 

limpam recintos e acessórios e tratam de 

piscinas. Trabalham seguindo normas de 

segurança, higiene, qualidade e proteção 

ao meio ambiente. 

Ensino Fundamental com 

conhecimentos específicos 

Padeiro Planeja a produção e prepara massas de 

pão, macarrão e similares. Faz pães, 

bolachas e biscoitos e fabrica macarrão. 

Elabora caldas de sorvete e produz 

compotas. Confeita doces, prepara 

recheios e confecciona salgados. Redige 

documentos tais como requisição de 

materiais, registros de saída de materiais e 

relatórios de produção. Trabalha em 

conformidade com a normas e 

procedimentos técnicos e de qualidade, 

segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental. 

 

Ensino Fundamental com 

conhecimentos específicos 

 

 

PEB I Ens. Fund. - Substituto Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

Licenciatura Plena em Pedagogia 

com Habilitação nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, 

ou Normal Superior com 

Habilitação nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
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PEB II Ens. Fund. - Ed. Física Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

Curso Superior, Licenciatura de 

Graduação Plena, com 

Habilitação Específica em 

Educação Física ou Formação 

Superior em Educação Física e 

Complementação nos Termos da 

Legislação Vigente  

 

 

PEB II Ens. Fund. - Ed. 

Especial 

Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

 

Curso Superior, Licenciatura de 

Graduação Plena, com 

Habilitação Específica em 

Educação Especial ou Formação 

Superior em Educação Especial e 

Complementação nos Termos da 

Legislação Vigente  

 
 
 

PEB II Ens. Fund. -  Substituto 

– Port/Inglês 

Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

Curso Superior, Licenciatura de 

Graduação Plena, com 

Habilitação Específica em 

Português/Inglês ou Formação 

Superior em Português/Inglês e 

Complementação nos Termos da 

Legislação Vigente  

 

PEB II Ens. Fund. - Substituto 

– Matemática/Ciências 

Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

Curso Superior, Licenciatura de 

Graduação Plena, com 

Habilitação Específica em 

Matemática/Ciências ou 

Formação Superior em 

Matemática/Ciências e 

Complementação nos Termos da 

Legislação Vigente  
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curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

 

 

PEB II Ens. Fund. - Substituto 

– Arte 

Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

 

Curso Superior, Licenciatura de 

Graduação Plena, com 

Habilitação Específica em Artes 

ou Formação Superior em Artes e 

Complementação nos Termos da 

Legislação Vigente  

 
 

PEB II Ens. Fund. - Substituto 

– História/Geografia 

Preservadas as características específicas 

de seu campo de atuação, participar da 

elaboração da proposta pedagógica, 

organizar e realizar o processo 

pedagógico na sala de aula, participar da 

gestão da escola, participar de reuniões 

pedagógicas, organizar e dirigir reuniões 

com os pais de alunos, participar e ajudar 

na organização de atividades extra-

curriculares, participar de cursos de 

formação continuada e dos intervalos com 

recreios educativos.  

 

Curso Superior, Licenciatura de 

Graduação Plena, com 

Habilitação Específica em 

História/Geografia ou Formação 

Superior em História/Geografia e 

Complementação nos Termos da 

Legislação Vigente  

 
 

Procurador Jurídico Assessora e representa juridicamente a 

Administração Pública Municipal e 

representa-a em juízo ou fora dele, nas 

ações em que esta for autora ou 

interessada, para assegurar os direitos 

pertinentes ou defender seus interesses. 

Presta assistência às unidades 

administrativas em assuntos de natureza 

jurídica, elaborando e/ou emitindo 

pareceres nos processos administrativos, 

promove a cobrança judicial da dívida 

ativa e de qualquer outro crédito do 

município. Executa outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

Superior Específico com 
registro na OAB  

Professor de Informática Leciona computação, realiza pesquisas, 

produz trabalhos acadêmicos em sua área 

de competência; orienta alunos, planeja e 

Ensino Médio/Técnico em 
Informática 
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implementa cursos e disciplinas, avalia 

desempenho do aluno, de programas e 

instituições. Coordena atividades 

acadêmicas e científicas. Pode prestar 

assessoria nas áreas técnica e científica e 

colaborar em atividades institucionais. 

 

Psicólogo Presta assistência à saúde mental, bem 

como atende e orienta a área educacional 

e organizacional de recursos humanos, 

elaborando e aplicando técnicas 

psicológicas para possibilitar a orientação 

e o diagnóstico clínico. 

Superior Específico com 
registro no CRP 
 

Psicopedagogo Implementa a execução, avalia e coordena 

a (re)construção do projeto pedagógico de 

escolas de educação infantil, de ensino 

médio ou ensino profissionalizante com a 

equipe escolar. No desenvolvimento das 

atividades, viabiliza o trabalho 

pedagógico coletivo e facilita o processo 

comunicativo da comunidade escolar e de 

associações a ela vinculadas. Auxilia as 

crianças com dificuldade no aprendizado 

e com distúrbios de comportamento. 

Efetua avaliação psicopedagógica. 

Superior Específico 
 

Secretário de Escola Organiza as atividades pertinentes à 

secretaria da escola. 
Ensino Médio 

Supervisor de Ensino Implementa, avalia, coordena e planeja o 

desenvolvimento de projetos 

pedagógicos/instrucionais nas 

modalidades de ensino presencial e/ou a 

distância, aplicando metodologias e 

técnicas para facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem. Atua em cursos 

acadêmicos e/ou corporativos em todos os 

níveis de ensino para atender as 

necessidades dos alunos, acompanhando e 

avaliando os processos educacionais. 

Viabiliza o trabalho coletivo, criando e 

organizando mecanismos de participação 

em programas e projetos educacionais, 

facilitando o processo comunicativo entre 

a comunidade escolar e as associações a 

ela vinculadas. 

 

Licenciatura Plena em Pedagogia 

com Habilitação em Supervisão 

de Ensino ou Pós-Graduação na 

área de Educação, ter no mínimo 

5 anos de efetivo exercício de 

Magistério, dos quais 2 no cargo, 

emprego ou função de suporte 

pedagógico ou 8 anos de efetivo 

exercício no magistério. 

 

 

Técnico de Apoio Operacional Presta auxílio ao servidor municipal  na  

área de informática. 
Superior 

Técnico em Atos Oficiais Elabora, redige e formata os atos oficiais  Ensino Médio 
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observando as normas legais e  

obedecendo às determinações superiores. 

 

Técnico em Enfermagem Acompanha os serviços de enfermagem 

nas unidades de saúde, zelando pelas 

metas e rotinas de trabalho, auxiliando no 

atendimento aos pacientes. 

Ensino Médio Específico com 
registro no COREN 
 

Técnico em Higiene Dental Promove,  sob a supervisão  do 

Coordenador  Odontológico,  os 

ensinamentos    de higiene dental e 

corporal notadamente à população infantil 

de baixa renda 

Ensino Médio 
 

Técnico em Licitações Promove e executa  os procedimentos 

licitatórios  com estrita  observação aos 

limites legais  

Ensino Médio 
 

Técnico em Processamento de 

Dados (Técnico em 

Informática) 

Opera sistemas de computadores e 

microcomputadores, monitorando o 

desempenho dos aplicativos, recursos de 

entrada e saída de dados, recursos de 

armazenamento de dados, registros de 

erros, consumo da unidade central de 

processamento (CPU), recursos de rede e 

disponibilidade dos aplicativos. Assegura 

o funcionamento do hardware e do 

software; garante a segurança das 

informações, por meio de cópias de 

segurança e armazenando-as em local 

prescrito, verificando acesso lógico de 

usuário e destruindo informações 

sigilosas descartadas. Atende clientes e 

usuários, orientando-os na utilização de 

hardware e software; inspeciona o 

ambiente físico para segurança no 

trabalho. 

Ensino Médio 
 

Terapeuta Ocupacional Trata, desenvolve e reabilita pacientes 

portadores de deficiências físicas e/ou 

psíquicas, promovendo atividades com 

fins específicos, para ajudá-los na sua 

recuperação e integração social.  

Superior Específico com 
registro no CREFITO 
 

Vigia Zela pela guarda do patrimônio e exerce a 

vigilância de edifícios públicos, 

percorrendo-os sistematicamente e 

inspecionando suas dependências, para 

evitar incêndios, roubos, entrada de 

pessoas estranhas e outras anormalidades; 

controlam fluxo de pessoas, identificando, 

orientando e encaminhando-as para os 

lugares desejados; fazem manutenções 

simples nos locais de trabalho. 

Ensino Fundamental 
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Zelador Zela pela segurança das pessoas e do 

patrimônio de próprios municipais. 

Atende e controla a movimentação de 

pessoas e veículos no estacionamento e 

nas dependências de próprios municipais; 

recebe objetos, mercadorias, materiais, 

equipamentos.  

 

Ensino Fundamental 


