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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
    

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕESATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕESATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕESATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES    
    

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS    
• Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; 
• Executar trabalhos braçais; 
• Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, 

garagens e seus veículos; 
• Conservar áreas externas; 
• Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e 

lubrificação das máquinas; 
• Executar instalações e reparos de manutenção em geral; 
• Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou 

quaisquer outras relativas à segurança do órgão; 
• Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos; 
• Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa; 
• Limpar recintos e acessórios; 
• Requisitar material necessário aos serviços; 
• Controlar o almoxarifado; 
• Processar cópia de documentos; 
• Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 

dependências do órgão; 
• Receber e transmitir mensagens; 
• Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão; 
• Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas; 
• Relatar as anormalidades verificadas; 
• Atender telefone e transmitir ligações; 
• Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão. 

    
PROFESSOR MAG I PROFESSOR MAG I PROFESSOR MAG I PROFESSOR MAG I ----    ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIEENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIEENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIEENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE    

• Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
• Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
• Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e 

psíquica dos alunos; 
• Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
• Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
• Executar o trabalho diário de forma a se vivênciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem; 
• Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência 

da obra educativa; 
• Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 

programação, freqüência e aproveitamento dos alunos; 
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• Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 
• Construir a aprendizagem dos alunos em co-responsabilidade com os pais, direção e 

Secretaria Municipal de Educação; 
• Desenvolver a avaliação dos alunos de forma diagnóstica, global, contínua, permanente e 

emancipatória e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;  

• Ministrar as aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

• Cumprir integralmente o horário de trabalho;  
• Buscar dentro do exercício de sua função aperfeiçoamento e estudo constante; 
• Relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral;  
• Contribuir na construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico da Rede 

Municipal de Ensino e da Unidade em que atua, criticando, analisando e propondo, 
construir um processo de participação nos coletivos priorizando decisões coletivas e não 
individuais;  

• Zelar pela permanência de todos os alunos na Escola ou Centro de Educação Infantil 
prevenindo a evasão escolar;  

• Realizar avaliações do seu trabalho, do trabalho da Escola ou Centro de Educação Infantil e 
da participação dos pais e alunos de forma a verificar os problemas a serem enfrentados;  

• Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender as diferenças 
individuais sem discriminar as minorias étnicas, religiosas de gênero, de classe;  

• Estar atento às dificuldades que os alunos encontram, auxiliando-os;  
• Realizar todos os registros escritos necessários para se garantir o acompanhamento aos 

alunos;  
• Ter como princípio fundamental no seu trabalho de educador, a interdisciplinaridade, a 

totalidade dos conhecimentos e a não fragmentação do saber, isto é, que os alunos tenham 
a capacidade de formar as próprias opiniões e fundamentá-las e que o conhecimento o 
faça compreender o mundo e as relações que o cercam;  

• Nortear-se a si mesmo, aos colegas, alunos e pais pela democracia, sensibilidade social e 
cidadania como princípios de convivência humana;  

• Garantir aos alunos um processo educacional dialógico;  
• Incentivar a organização coletiva dos diferentes segmentos da escola (Grêmio Estudantil, 

Conselhos Escolares, associações); 
• Discutir e implementar o Regimento Escolar como base de sustentação legal da escola que 

se quer;  
• Participar das atividades planejadas pela Escola ou Centro de Educação Infantil; participar 

das atividades planejadas pela Secretaria Municipal de Educação; 
• Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas 

dos órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 
• Desenvolver outras atividades correlatas, de acordo com as necessidades do 

estabelecimento. 
    

ASSISTENTE SOCIALASSISTENTE SOCIALASSISTENTE SOCIALASSISTENTE SOCIAL    
• Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas, projetos e ações na área do Serviço 

Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; 



                    
  Estado de Santa Catarina  
        PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

     Rua Porto União, 968 – Fone/Fax: (49) 3339.0855 – CEP: 89883-000 – Águas de Chapecó - SC
  

 

Página | 3  
 

• Elaborar e /ou participar de projetos de pesquisas, visando a implantação e ampliação de 
serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário; 

• Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de 
saúde a situação social do indivíduo e sua família; 

• Fornecer dados sociais para a elucidação de diagnóstico médico e pericial; 
• Diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de 

atingirem um nível satisfatório de saúde; 
• Desenvolver atividades que visem à promoção, proteção e a recuperação da saúde da 

população, ocupando-se das aplicações sociais, culturais, econômicas, que influem 
diretamente na situação saúde, através da mobilização e desenvolvimento das 
potencialidades humanas e sociais; 

• Mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que 
possam proporcionar os benefícios necessários à população; 

• Participar efetivamente das políticas social e de saúde do município, através dos 
programas implantados; 

• Assessorar os órgãos de administração pública direta em matérias de serviço social; 
• Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; 
• Planejar e promover inquéritos sobre a situação de escolares e suas famílias; 
• Prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, 

necessários para à realização de atividade na área do Serviço Social; 
• Participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o 

desenvolvimento das ações de educação em saúde; 
• Participar das ações que visem a promoção dos servidores da instituição; 
• Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis; 
• Orientar e monitorar ações de desenvolvimento relacionadas à economia solidária nas 

áreas de habitação e afins, desenvolvimento humanos, economia familiar/doméstica entre 
outras; 

• Realizar visitas domiciliares, palestras e triagens; 
• Realizar metodologias de trabalho em grupo, metodologias de desenvolvimento de 

comunidade, inserção produtiva, grupos de prevenção, vigilância social, proteção pro-
ativa, entre outros; 

• Desempenhar tarefas semelhantes, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão.  

    
ENFERMEIRO/ENFERMEIRO PLANTONISTAENFERMEIRO/ENFERMEIRO PLANTONISTAENFERMEIRO/ENFERMEIRO PLANTONISTAENFERMEIRO/ENFERMEIRO PLANTONISTA    

• Participar no planejamento, execução, coordenação e avaliação de planos e programas de 
saúde; 

• Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde 
desenvolvidas pela Instituição; 

• Elaborar, implementar e executar normas e diretrizes específicas de enfermagem; 
• Organizar e dirigir serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; 
• Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem; 
• Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais; 
• Prestar assessoria quando solicitado; 
• Desenvolver educação continuada de acordo com as necessidades identificadas. 
• Promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada. 
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• Participar do planejamento e prestar assistência em situações de emergência e de 
calamidade pública, quando solicitado; 

• Elaborar e executar uma política de formação de Recursos Humanos de Enfermagem de 
acordo com as necessidades da Instituição; 

• Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida; 
• Fazer notificação de doenças transmissíveis; 
• Participar das atividades de vigilância epidemiológica; 
• Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, 

família e à comunidade de acordo com os programas estabelecidos pela Instituição. 
• Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e 

prevenção da saúde; 
• Participar de programas de saúde desenvolvidos pela comunidade; 
• Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos epidemiológicos; 
• Elaborar informes técnicos para divulgação; 
• Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da Instituição em 

todos os níveis de atuação; 
• Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes 

e de doenças profissionais e do trabalho; 
• Aliar a atuação clinica à pratica da saúde coletiva; 
• Dirigir órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde; 
• Prevenir e controlar as infecções hospitalares (unidades de atendimentos); 
• Participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas 

implantados; 
• Desempenhar outras funções afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão.  
    

PROFESSOR MAG II (TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO)PROFESSOR MAG II (TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO)PROFESSOR MAG II (TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO)PROFESSOR MAG II (TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO)    
• Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
• Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
• Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e 

psíquica dos alunos; 
• Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
• Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
• Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem; 
• Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência 

da obra educativa; 
• Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 

programação, freqüência e aproveitamento dos alunos; 
• Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 
• Construir a aprendizagem dos alunos em co-responsabilidade com os pais, direção e 

Secretaria Municipal de Educação; 
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• Desenvolver a avaliação dos alunos de forma diagnóstica, global, contínua, permanente e 
emancipatória e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;  

• Ministrar as aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

• Cumprir integralmente o horário de trabalho;  
• Buscar dentro do exercício de sua função aperfeiçoamento e estudo constante; 
• Relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral;  
• Contribuir na construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico da Rede 

Municipal de Ensino e da Unidade em que atua, criticando, analisando e propondo, 
construir um processo de participação nos coletivos priorizando decisões coletivas e não 
individuais;  

• Zelar pela permanência de todos os alunos na Escola ou Centro de Educação Infantil 
prevenindo a evasão escolar;  

• Realizar avaliações do seu trabalho, do trabalho da Escola ou Centro de Educação Infantil e 
da participação dos pais e alunos de forma a verificar os problemas a serem enfrentados;  

• Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender as diferenças 
individuais sem discriminar as minorias étnicas, religiosas de gênero, de classe;  

• Estar atento às dificuldades que os alunos encontram, auxiliando-os;  
• Realizar todos os registros escritos necessários para se garantir o acompanhamento aos 

alunos;  
• Ter como princípio fundamental no seu trabalho de educador, a interdisciplinaridade, a 

totalidade dos conhecimentos e a não fragmentação do saber, isto é, que os alunos tenham 
a capacidade de formar as próprias opiniões e fundamentá-las e que o conhecimento o 
faça compreender o mundo e as relações que o cercam;  

• Nortear-se a si mesmo, aos colegas, alunos e pais pela democracia, sensibilidade social e 
cidadania como princípios de convivência humana;  

• Garantir aos alunos um processo educacional dialógico;  
• Incentivar a organização coletiva dos diferentes segmentos da escola (Grêmio Estudantil, 

Conselhos Escolares, associações); 
• Discutir e implementar o Regimento Escolar como base de sustentação legal da escola que 

se quer;  
• Participar das atividades planejadas pela Escola ou Centro de Educação Infantil; participar 

das atividades planejadas pela Secretaria Municipal de Educação; 
• Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas 

dos órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 
• Desenvolver outras atividades correlatas, de acordo com as necessidades do 

estabelecimento. 
    
    
    
    
    


