
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
 

 Anexo 02 ao Edital de Concurso Público 001/2013 – Página 1 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2013 
ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS: 
 
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objetivos do 
município; Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional buscando capa-
citação e formação continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em 
equipe e polivalência; Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, 
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibi-
lidade dos mesmos; Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja internamente ou em 
campo; Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem estar pesso-
al e das pessoas do seu convívio no trabalho; Ser assíduo e pontual; Apresentar-se adequadamente, 
utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função; Zelar pela limpeza, organização e disciplina de 
seu local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior 
imediato e/ou conforme demanda. 
 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS A CADA UM DOS CARGOS: 
 
Cargos de Nível Fundamental 
 
Agente Comunitário de Saúde - Amizade 
Agente Comunitário de Saúde - Figueira 
Agente Comunitário de Saúde - Rio Molha 
Agente Comunitário de Saúde - Tifa Schubert 
Agente Comunitário de Saúde - Vieiras 
Agente Comunitário de Saúde - Vila Lalau 
Realizar mapeamento de sua micro área, realizando o cadastro das famílias, atualizando permanente-
mente esse cadastro; Identificar área de risco, bem como indivíduos e famílias expostos a situações de 
risco; Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua res-
ponsabilidade, averiguando se os objetivos da Equipe ESF estão sendo alcançados; Orientar as famílias 
para utilização adequada dos serviços de saúde, educá-las e conscientizá-las sobre a importância de 
cuidar de seu bem, prezando pela qualidade de vida da população, bem como pela autonomia por saber 
quais caminhos seguir; Registrar os acompanhamentos domiciliares, bem como realizar demais tarefas 
administrativas estabelecidas pela Unidade Básica de Saúde; Encaminhar para a Unidade Básica de 
Saúde as demandas de atendimento identificadas na população da micro-área; Recepcionar a popula-
ção na Unidade de Saúde local, fornecendo as orientações necessárias e encaminhando o paciente à 
área responsável, objetivando a qualidade no atendimento e um bom relacionamento com a comunida-
de; Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita a 
Unidade Básica de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanha-
mento de indivíduos, grupos sociais ou coletividade; Estar sempre atualizado, e informar aos demais 
membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situa-
ções de risco, ou precisam de cuidados especiais; Promover a educação e a mobilização comunitária, 
estimulando indivíduos, famílias e grupos a participarem dos programas sociais locais, desenvolvendo 
ainda ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente; Traduzir para a Estratégia da Saúde 
da Família a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites.  
 
Agente de Endemias 
Realizar o reconhecimento Geográfico da área urbana do município, bem como identificar e registrar to-
das as coleções hídricas, mantendo as informações atualizadas, possibilitando a programação, manu-
tenção e ou implantação de atividades; Detectar a presença precoce de infestações importadas do Ae-
des Aegypti, bem como garantir que não aconteça a reincidência do vírus em áreas do município, atra-
vés inspeções em armadilhas, depósitos que possam acumular água, em busca de amostras de espé-
cies; Inspecionar coleções hídricas em busca de amostras de moluscos (planorbídeos); Capturar e 
acondicionar em recipiente próprio as amostras de espécies encontradas no trabalho de campo, regis-
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trando os dados em boletins próprios; Evitar a proliferação do Aedes Aegypti e a contaminação dos mu-
nícipes pelo vírus da dengue através da delimitação de foco, ação imediata à detecção da presença do 
vírus em uma determinada área do município; Orientar os munícipes quanto aos cuidados e procedimen-
tos para evitar a proliferação do Aedes Aegypti; Atuar na aplicação de produtos químicos ou biológicos 
em locais que possam acumular água e não seja possível a eliminação ou cobertura; Realizar atividades 
de laboratório como a análise microscópica das espécies coletadas nas atividades externas do progra-
ma; Consolidar as informações contidas nos boletins das atividades e no resumo de reconhecimento ge-
ográfico em sistema informatizado; Realização de atividades relacionadas a Inquérito Coprológico: Rea-
lizando o reconhecimento geográfico e hídrico das áreas indicadas, Realizando visitas domiciliares, dis-
tribuindo coletores e coletando amostras, e Preparando as amostras para análise microscópica e identi-
ficando os ovos do parasita (Schistossoma Mansoni); Prestar auxílio no monitoramento e prevenção de 
outras doenças como raiva, leptospirose, febre amarela, Leishmaniose, Febre Maculosa, dentre outras; 
Atuar em atividades de educação através de palestras, panfletagem, abordando assuntos de prevenção 
de zoonoses junto à população. 
 
Agente de Manutenção 
Executar serviços de borracharia, visando manter a frota de veículos e máquinas do município em ple-
nas condições de funcionamento: Montando, desmontando e substituindo pneus com necessidade, Cen-
trando as rodas dos veículos, Consertando câmaras de ar, Efetuando reparos e trocas de peças, Ve-
dando furos, recauchutando-o, vulcanizando-o e balanceando-o, visando nivelar sua superfície externa, 
uniformizando-a e evitando o desequilíbrio da roda e danos às partes principais, Utilizando-se dos produ-
tos, materiais e ferramental necessários para a realização das atividades, e Procedendo de acordo com 
as normas de segurança e procedimentos estabelecidos; Colaborar na conservação e boa aparência de 
veículos automotores públicos, lavando-os e limpando-os, utilizando equipamentos e materiais adequa-
dos, zelando também pela limpeza e conservação do local de trabalho; Executar serviços de lubrificação 
e troca de óleo, visando manter a frota de veículos e máquinas do município em plenas condições de 
funcionamento, de forma sistemática e preventiva: Lubrificando todos os veículos, máquinas e equipa-
mentos do município, Trocando os óleos lubrificantes, Substituir e limpar filtros de óleos lubrificantes, de 
combustíveis e de ar de acordo com as recomendações dos fabricantes, Realizando as inspeções ne-
cessárias, e Atuando de acordo com os processos e procedimentos estabelecidos; Executar atividades 
auxiliares nos serviços de manutenção mecânica e solda de peças metálicas: Interpretando desenhos 
elementares em perspectiva, Regulando o equipamento de solda, determinando a amperagem e a volta-
gem adequadas, de acordo com o trabalho a executar, Usando processos de soldagem e corte tais co-
mo eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma e outros, Realizar servi-
ços de solda elétrica e de oxigênio, e Carregando e limpando geradores de acetileno; Contribuir para 
colocar e/ou recolocar os veículos automotores do Município em funcionamento, construindo, transfor-
mando e/ou reparando carrocerias metálicas dos mesmos, utilizando materiais e instrumentos apropria-
dos; Auxiliar na realização de testes, a fim de detectar defeitos mecânicos e anormalidades de funcio-
namento em motores, caixas de câmbio, sistema de freios, diferencial, rolamento e outras partes com-
ponentes; Auxiliar na retirada e recolocação de motores, caixas de câmbio, diferencial, rodas, órgãos de 
transmissão, sistema de direção, embreagem, freio, rolamentos e sistema de alimentação dos veículos; 
Selecionar e transportar equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos, de 
acordo com cada necessidade identificada; Realizar serviços de solda, chapeação e lanternagem em 
veículos, máquinas e equipamentos, inspecionando defeitos, desmontando, reparando e substituindo 
peças e sistemas, visando a sua recuperação; Auxiliar na reparação, conservação e uniformização dos 
veículos e equipamentos de transporte do município, executando serviços de preparação, pintura e po-
limento utilizando materiais e instrumentos apropriados, atentando para a mistura de solventes e outros 
produtos químicos conforme prescrição e de acordo com a consistência desejada; Abastecer, de com-
bustível, os veículos e máquinas do Município, a fim de possibilitar o bom funcionamento dos equipa-
mentos; Realizar o processo de recebimento de combustível, conferindo de acordo com os procedimen-
tos estabelecidos; Contribuir com a administração do uso do combustível do Município, cadastrando e 
lançando as notas fiscais no sistema apropriado e controlando os lançamentos; Zelar pelas ferramentas, 
materiais e equipamentos sob sua guarda e utilização, recuperando ferramentas, peças, máquinas e 
equipamentos em geral, executando trabalhos de solda em geral, montando e reparando peças metáli-
cas; Prestar serviços de socorro externo quando necessário e/ou solicitado; Executar o registro dos ser-
viços realizados, bem como, dos produtos e insumos utilizados; Solicitar o material necessário para a 
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realização de suas atividades; Dirigir veículos oficiais quando necessário, obedecendo na íntegra, a le-
gislação de trânsito vigente e visando o cumprimento das atividades inerentes ao cargo. 
 
Agente de Obras - Carpinteiro 
Agente de Obras - Encanador 
Agente de Obras - Marceneiro 
Agente de Obras - Pintor 
Executar trabalhos gerais de carpintaria e marcenaria, para construção, manutenção e/ou reforma nas 
instituições públicas do Município; Montagem de armações de madeiras dos prédios públicos, pontes, 
gabiões, viveiros e obras públicas diversas; Reforma de peças ou conjuntos de madeira para veículos, 
entre outros; Montar e/ou reparar móveis, e/ou peças de madeira (balcões, mesas, cadeiras, carteiras, 
bancadas, quadros, portas, divisórias, forro e outros elementos estruturais), conforme estabelecido em 
projeto; Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, para dar-lhes melhor aspecto e 
facilitar o tráfego de veículos, alinhando, escavando, demarcando e preparando o solo, assentando e 
nivelando o material; Realizar os trabalhos de construção e manutenção preventiva e corretiva, em alve-
naria, de edifícios, prédios, calçadas, pontes e outras estruturas, a fim de preservar as instalações públi-
cas: Guiando-se por desenhos, esquemas e especificações; Providenciando os materiais necessários 
para a execução do trabalho, Utilizando os instrumentos e ferramentas pertinentes ao ofício e Construin-
do as obras necessárias; Realizar serviços de pintura em geral, em prédios e logradouros públicos (pa-
redes, tetos, assoalhos, árvores, muros, ruas, pontes, palcos, palanques, faixas de segurança, sinaliza-
ção viária, placas indicativas, entre outros) a fim de conservar as repartições do município: Observar as 
medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada; Preparar o material de pintura, misturando 
tintas, pigmentos, óleos e outros, para obter a cor e quantidade desejada; Preparando o material de pin-
tura, misturando tintas, pigmentos, óleos e outros, para obter a cor e quantidade desejada; Realizar ser-
viços de pintura, para sinalização viária: Pintar faixas de sinalização viárias, Pintar placas indicativas e 
de sinalização viária e Operar plotter; Auxiliar trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto 
e adequação em alvenaria, concreto, carpintaria, pintura, entre outros, utilizando instrumentos diversos; 
Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; Efetuar os serviços de construção e 
manutenção preventiva e corretiva da rede hidráulica e bombas hidráulicas, baseando-se nas ordens de 
serviço e/ou de seus superiores, substituindo peças danificadas, desentupindo ralos, banheiros, calafe-
tando, cortando paredes e pisos; Zelar pelos materiais e ferramental utilizados para execução de seus 
trabalhos, evitando desperdícios e custos desnecessários: Verificando as condições dos equipamentos e 
materiais, Efetuando a manutenção dos equipamentos e materiais quando necessário, Limpando máqui-
nas e ferramentas e Reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; Promover a execução, ma-
nutenção, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de água, vasos sani-
tários, pias, vestiários, alambrados, entre outros; Auxiliar e/ou efetuar levantamento no estoque de mate-
riais para execução de obras solicitando reposição para garantir a continuidade e a finalização com rapi-
dez dos trabalhos programados, de acordo com autorização de seus superiores. 
 
Agente Operacional 
Contribuir com a limpeza e conservação das construções do Município de Jaraguá do Sul, bem como, 
das vias públicas, realizando serviços de pintura, corte de árvore, capinação, roçação, coleta de resí-
duos, desobstrução de bueiros e valas, de acordo com orientação e supervisão recebida; Prestar auxílio 
nos trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em alvenaria, concreto, 
carpintaria, pintura, entre outros, utilizando instrumentos diversos: Realizando a manutenção e reposição 
de pisos e paredes, Realizando a pintura de prédios públicos e sinalização viária, Instalando placas de 
sinalização viária, conforme as normas técnicas e  Realizando a manutenção de telhados e calhas; Atu-
ando na construção e manutenção de pontes e pontilhões: Realizando a manutenção de mobiliários; 
Realizando serviços operacionais na fábrica de tubos do Município; Executar os serviços de manutenção 
de ruas pavimentadas (lajotas, paralelepípedos, tijolinhos, asfalto e outros), para dar-lhes melhor aspec-
to e facilitar o tráfego de veículos: Alinhando, escavando, demarcando e preparando o solo; Assentando 
e nivelando os materiais apropriados; Serviços de capina mecanizada (coleta dos resíduos); Auxiliar na 
execução de obras: Preparando canteiros de obras, Limpando a área e compactando solos e Determi-
nando o alinhamento da obra; Preparando o solo; Auxiliar nos serviços de conservação da rede de dre-
nagem: Executando a recuperação e limpeza de valas, Executando a limpeza e manutenção de bocas 
de lobo; Auxiliar nos serviços de manutenção hidráulica e elétrica, atuando como suporte para o profissi-
onal habilitado: Limpeza e conservação de caixas de água, vasos sanitários, pias, vestiários, alambrados 
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e entre outros; Dar suporte ao eletricista, para a realização das tarefas inerentes à eletricidade; Realizar 
trabalhos auxiliares que contribuam com o correto escoamento da rede drenagem e águas pluviais, bem 
como, coleta de esgoto no município: Colocando tubulações; Prestando suporte aos profissionais habili-
tados; Atuando na produção tubos de concreto, armações de ferro, tampas de concreto, grelhas para 
bocas de lobo, fossas sépticas, galerias e similares; Realizar atividades inerentes à manutenção de pra-
ças, jardins, áreas verdes e arborização urbana, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, 
jardins, áreas de lazer, entre outros e manter em funcionamento as atividades do horto: Realizando a 
limpeza de canteiros, Plantando flores, grama e árvores; Podando e cortando árvores, em épocas prees-
tabelecidas; Realizando a rocação de áreas verdes (da Prefeitura), laterais de vias públicas e redores de 
entidades patronais; Realização de capina manual, varrição e coleta de podas, entulhos e outros; Auxili-
ar nos serviços de manutenção de vias públicas: Auxiliar no serviços de patrolas (desfazer leiras, de-
sobstrução de bocas de lobo, sarjetas e entradas); Auxiliar operadores de retroescavadeiras e escava-
deiras hidráulicas (colocação de tubos, galerias, limpeza de valas, consertos de erosões, limpezas e ou-
tros); Auxiliar operadores de hidrojato (limpeza de tubulações, bueiros e bocas de lobo); Auxiliar nos ser-
viços de manutenção e conservação dos cemitérios municipais, a fim de otimizar o funcionamento: Faci-
litando sepultamentos mantendo o local limpo e conservado; Preparando a área para sepultamentos, 
abrindo e fechando covas, bem como, auxiliando na colocação do caixão: Abrindo túmulos, mediante 
prévia autorização do órgão competente, visando auxiliar na exumação determinada pela Justiça, como 
também, na transferência de restos mortais; Auxiliar o topógrafo na realização de suas atribuições: Auxi-
liando no reconhecimento de terrenos ou itinerários; Auxiliando na demarcação de lotes e loteamentos; 
Transportando e montando equipamentos topográficos; Roçando, batendo piquetes, medindo com trena, 
segurando baliza e mira ou estádia; Levantando medidas; Zelar pela manutenção e guarda dos instru-
mentos utilizados para levantamento topográfico, limpando e organizando-os; Dirigir veículos oficiais 
quando necessário e/ou solicitado, adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer in-
cidente. 
 
Eletricista 
Executar levantamentos em instalações de edificações e redes primárias e secundárias, observando as 
características dos equipamentos, postes, tipos de estruturas, cabos, bitola, iluminação pública, numera-
ção de transformadores e faseamento, visando à análise e execução do balanceamento de circuitos de 
redes de distribuição, em baixa tensão; Efetuar manutenções e instalações elétricas, em prédios e lo-
gradouros públicos, visando garantir as boas condições de trabalho, comunicação eficaz e segurança 
dos servidores; Realizar a inspeção da rede elétrica de instalações físicas dos prédios públicos munici-
pais, utilizando instrumentos próprios para detectar causas de funcionamento inadequado; Efetuar a ins-
talação e manutenção de sistemas e componentes eletroeletrônicos: Instalar tomadas, iluminação, ca-
beamentos de comunicação, tais como internet e telefone; Consertar linhas telefônicas, cabos de rede e 
suas respectivas tomadas; Realizar a manutenção dos equipamentos de segurança e ferramental, a fim 
de preservar, proteger e prevenir, quanto aos riscos de periculosidade; Instalar quadros centrais de 
energia elétrica e caixa de luz-padrão, seguindo os projetos de instalação elétrica e padrões desenvolvi-
dos por Engenheiros especializados; Consultar plantas, esquemas, especificações e outras informações, 
para definir o roteiro das tarefas e definir o material necessário, para montar e reparar instalações de 
baixa e alta tensão; Fazer a montagem e manutenção de controladores eletromecânicos, para utilização 
em vias públicas (cancelas e outros); Fazer a inspeção nos controladores eletromecânicos, detectando 
falhas e providenciando reparos; Assegurar as condições de funcionamento regulares e eficientes de 
máquinas, em geral e equipamentos elétricos, realizando a manutenção preventiva e corretiva, utilizando 
métodos e ferramentas apropriados; Realizar inspeção periódica para fins de conservação dos equipa-
mentos e instalações elétricas; Possibilitar o correto funcionamento dos equipamentos de trânsito, vi-
sando o bom fluxo de veículos e pedestres: Instalando controladores de trânsito, Realizando a manuten-
ção e os reparos necessários nestes equipamentos; Solicitar peças para manutenção junto ao almoxari-
fado ou outro órgão, mediante pedido e autorização da chefia imediata; Armazenar materiais e ferramen-
tas no depósito, para que se tenha a disposição facilitada destes materiais; Dirigir veículos oficiais quan-
do necessário, obedecendo na íntegra, à legislação de trânsito vigente, visando o cumprimento das ati-
vidades inerentes ao cargo. 
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Mecânico - Máquinas e Implementos Agrícolas 
Mecânico - Veículos Leves e Pesados 
Contribuir com a conservação de veículos e máquinas do Município, realizando serviços de mecânica: 
Inspecionando máquinas e veículos leves e pesados, implementos agrícolas, verificando condições de 
funcionamento, Realizando desmontagem e montagem, Regulando motores, carburadores, distribuição 
e outros componentes dos equipamentos, Realizando ajustes, reparando e/ou repondo peças, Efetuan-
do alterações, adaptações e fabricações de peças para os veículos e máquinas, e  Trocando fechadu-
ras, retrovisores, pára-brisas, dentre outros; Realizar reparos em veículos e máquinas do Município, tais 
como troca de fechadura, retrovisor, pára-brisas, dentre outros; Prolongar o funcionamento dos equipa-
mentos do Município e torná-los mais eficientes, lubrificando os veículos e máquinas, através da injeção 
ou troca de óleos e graxas lubrificantes, estudando as características do veículo e/ou máquina a ser lu-
brificado e suas especificações, utilizando materiais e instrumentos apropriados; Prestar socorro a veícu-
los e máquinas em trânsito, dirigindo-se ao local e providenciando a reposição das peças; Registrar as 
quantidades e tipos de materiais utilizados e/ou aplicados, organizando fichas e mapas de controle, pos-
sibilitando o cálculo dos serviços prestados; Informar ao superior imediato a real necessidade de substi-
tuições de peças dos veículos; Solicitar e/ou retirar peças e materiais ao setor/local apropriado, quando 
necessário, a fim de efetuar consertos nos equipamentos do Município; Zelar pela conservação e guarda 
dos equipamentos e materiais utilizados, a fim de evitar perdas; Limpar e lavar as peças com gasolina, 
óleo diesel e/ou querosene, engraxando-as para minimizar o desgaste, bem como limpar as ferramentas 
e/ou local de trabalho; Utilizar veículos oficiais quando necessário, em detrimento da execução das tare-
fas do cargo. 
 
Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora 
Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira 
Entender o trabalho a ser executado juntamente com seu superior e quando necessário com os agricul-
tores; Checar detalhes da máquina, verificando se há segurança e condições de realizar o trabalho; Veri-
ficar as condições de uso do maquinário, acoplagem dos implementos, água do radiador, nível do óleo, 
lubrificação, aquecimento do motor, calibragem do pneu e/ou outros itens de manutenção, bem como, 
recolhê-la à garagem assim que as tarefas forem concluídas; Transportar com segurança a máquina até 
o local onde será realizado o trabalho; Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente; Operar os 
equipamentos e máquinas de acordo com a orientação do superior e normas de segurança, bem como, 
em conformidade com as instruções de operações do fabricante; Executar serviços como: terraplena-
gens, nivelamento de ruas e estradas, bem como abaulamentos e outros procedimentos inerentes à ma-
nutenção das vias urbanas e rurais; abertura e desobstrução de valas; serviços de tubulações e galerias 
de drenagens; corte e carregamento de macadame, bem como, limpeza e preparação de saibreiras; rea-
lizar escavações, remoção de barreiras, e transportes de terras; executar aterros e trabalhos semelhan-
tes; Compactar pavimentações e aterros; executar extração de seixo e materiais semelhantes; Respon-
der pela manutenção, limpeza e conservação do equipamento sob sua responsabilidade, zelando pelas 
boas condições da mesma. Realizando serviços de manutenção e concertos básicos do equipamento, 
Realizando a troca de pneus e implementos, Limpando, lubrificando, providenciando troca de óleo dife-
rencial e força matriz, bem como outras atividades a fim de conservar a máquina e Informando seu supe-
rior quando há necessidade da realização do concerto por outros profissionais ou terceiros; Zelar pelas 
condições de segurança individual e coletiva: Evitando acidentes, Atentando-se para normas e procedi-
mentos preestabelecidos, Utilizando equipamentos de proteção e/ou segurança quando necessário. 
 
 
Cargos de Nível Médio 
 
Agente de Logística 
Receber mercadorias, conferi-las e realizar os devidos lançamentos no sistema, a fim de abastecer o 
estoque, garantir o registro das entradas e a exata correspondência entre o que foi pedido e o que foi 
entregue: Realizando e/ou organizando o recebimento e descarga de mercadorias, Conferindo as mer-
cadorias que estão sendo entregues, Comparando as mercadorias entregues com os pedidos realiza-
dos, Realizando inserções no sistema, Arquivando a documentação e Controlando condições de esto-
que; Solicitar através de ofício ao setor responsável, Notificação Extrajudicial e penalização dos fornece-
dores quando descumprem com o Edital, bem como relatar os fatos e acompanhar o processo junto ao 
Setor Jurídico e o Setor de Licitações e contratos da Prefeitura; Fazer e/ou auxiliar na descrição dos 
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itens que irão compor o Edital de Licitação; Participar análise de materiais quando solicitados amostras 
no Edital Licitatório, bem como auxiliar através de relatórios de não conformidades e/ou não conformida-
des das amostras apresentadas; Zelar pela conservação dos materiais estocados, armazenando-os de 
forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, bem como para facilitar a sua localização 
e manuseio, observando as características de cada material; Garantir a continuidade das ações que de-
pendam de materiais do almoxarifado, mantendo-o abastecido e com os prazos de validade dos produ-
tos em dia, de acordo com as normas estabelecidas: Realizando levantamento de estoques nas Unida-
des de Saúde a fim de evitar desperdícios e vencimentos de mercadorias sem uso pelas mesmas, Che-
cando e controlando a utilização dos materiais em estoque, Comunicando as pessoas e/ou setor ade-
quado a respeito de não conformidades encontradas no estoque, Realizando pedidos através de requi-
sição de compras, Mantendo contato com fornecedores sempre que necessário, Encaminhando bens 
imobilizados para garantia e consertos, e Etiquetando móveis, utensílios e equipamentos considerados 
bens duráveis e com valor agregado; Zelar pelo controle do estoque e veracidade das informações, rea-
lizando seu controle e balanço, verificando se o estoque físico corresponde às quantidades lança-
das/apresentadas no sistema; Contribuir com a elaboração de inventários, realizando procedimentos 
administrativos de registro, controle, cadastro, etiquetagem, codificação e atualização de materiais em 
guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em sistemas informatizados, livros, 
fichas e mapas apropriados; Realizar a entrega de materiais aos setores, com a maior agilidade possí-
vel, a fim de viabilizar a continuidade das atividades que dependam destes materiais: Checando requisi-
ções de consumo/ordens de serviço, a fim de realizar a entrega de materiais que estejam relacionadas 
com o serviço a ser prestado, Separando as mercadorias a serem entregues, Dando baixas no sistema 
para possibilitar o correto controle de estoque e cálculos de custos e Dirigir veículo do setor para entrega 
fora do local de trabalho; Contribuir com o controle e planejamento de estoque, visando a máxima utili-
zação do espaço, com organização, proteção aos itens estocados e acesso fácil a todos os materiais: 
Emitindo relatórios diversos, de acordo com a necessidade, Realizando estudo de layout, e Analisando o 
conteúdo disponível; Esclarecer dúvidas e/ou solucionar problemas, prestando atendimento telefônico 
e/ou presencial aos interessados. 
 
Agente Tributário 
Prestar atendimento especializado aos contribuintes, pessoalmente e/ou via telefone, esclarecendo dú-
vidas e informações, bem como o orientando a respeito de suas obrigações tributárias; Possibilitar o 
munícipe pagar os impostos devidos nas datas previstas de vencimento, efetuando a atualização dos 
dados de contribuintes no sistema, distribuição e entrega de carnês de IPTU; Atender solicitações dos 
contribuintes e/ou de seus superiores, elaborando e/ou digitando ofícios, pareceres, relatórios, planilhas 
relacionados com atividade tributária e/ou outros materiais e documentos; Notificar o contribuinte a res-
peito do lançamento de ofício dos tributos municipais para sua inscrição de lançamento do exercício; 
Contribuir com cobranças administrativas ou judiciais, inscrevendo as receitas tributárias ou não em dí-
vida ativa, bem como notificando o contribuinte de seus débitos lançados em dívida ativa junto à munici-
palidade, através de correspondência ou edital; Possibilitar o andamento das solicitações de isenções de 
impostos para aposentados pensionistas do Município, realizando consultas de cadastros, documentos e 
processos; Possibilitar a regularização da dívida ativa dos munícipes ou 2ª via dos tributos no vencimen-
to, calculando, parcelando, reparcelando, emitindo guias e anexando documentos legais aos processos; 
Contribuir com o correto andamento do fluxo de processos em assuntos da Fazenda, atuando de acordo 
com normas estabelecidas e ainda com o respaldo da legislação: Emitindo pareceres, Analisando variá-
veis e implicações, Calculando e emitindo guias de tributos municipais e notas fiscais avulsas, Analisan-
do e classificando os processos de solicitação de Alvarás (consulta prévia), Emitindo certidões negativas 
e alvarás de tributos municipais, Carimbando as guias de ISS mensal das empresas que não tiveram 
movimento, Efetuando levantamentos, Emitindo relatórios e certidões de dívida ativa (CDA) de contribu-
inte para execução fiscal, Calculando e emitindo guia de ITBI, Analisando o processo e o tipo de transa-
ção imobiliária, Consultando no sistema e verificando o cadastro do contribuinte, Efetuando inscrições no 
cadastro mobiliário municipal, e Orientando e informando os bancos credenciados referente às cobran-
ças de tributos; Zelar pelo bom andamento dos processos da área, efetuando o cadastramento, altera-
ção e baixas do contribuinte no sistema, bem como encaminhando os processos para o protocolo; Man-
ter as informações das empresas atualizadas perante a fiscalização municipal, garantindo a procedência 
dos livros fiscais das empresas, protocolando guias de ISS e realizando demais procedimentos correla-
tos; Contribuir com a divulgação de ações do Município, recebendo projetos, emitindo editais de praça, 
bem como encaminhando as informações para publicação no jornal do Município; Realizar auditoria dos 
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movimentos econômicos, por meio da análise de movimentações, processos, análise de livros fiscais, 
bem como prestar assessoria ao controle interno da Secretaria da Fazenda; Atender à fiscalização mu-
nicipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e fornecendo os documentos solicitados; Ela-
borar e/ou digitar memorandos, ofícios, guias de recolhimento e outros relacionados à área, garantindo a 
expedição e/ou arquivamento dos mesmos; Praticar atos previstos na legislação tributária vigente, de 
acordo com as competências do cargo; Recepcionar Relatório de Baixas dos Órgãos Arrecadadores 
(Bancos) on-line e efetuar a consolidação automática com posterior emissão dos respectivos boletins, 
observando se ocorreram dados e/ou informações de valores diferentes do lançado; Proceder a corre-
ções e baixas manuais de débitos lançados e/ou de auto lançamento, sempre que necessárias; Repas-
sar diariamente informações a respeito da arrecadação das multas de transito ao setor responsável; 
Controlar as receitas decorrentes de impostos, taxas e preços públicos para garantir a confiabilidade dos 
lançamentos e dos valores arrecadados; Controlar as demais receitas recebidas como transferências, 
convênios e outras, identificando-as corretamente e solicitando os documentos comprobatórios, se ne-
cessário; Repassar as informações da arrecadação diária, devidamente classificada por rubricas da re-
ceita e, uma vez juntados aos documentos bancários correspondentes, encaminhá-los a Contabilidade 
para registro; Controlar os eventuais pagamentos em duplicidade, mantendo arquivo específico para fu-
turas consultas, e eventual devolução ao contribuinte. 
 
Assistente de TI 
Dar suporte e treinamento às diversas áreas do município no uso dos sistemas e serviços de TI da Pre-
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, Portal Municipal e demais sites de interesse da Prefeitura, estando 
disponível para atender os chamados de menos complexidade, corrigindo possíveis falhas ou mau fun-
cionamento dos sistemas e equipamentos, registrando as solicitações/ocorrências de problemas e/ou 
soluções e mantendo-os sempre atualizados, disponíveis e seguros; Colaborar nos projetos da área de 
Tecnologia da Informação, atendendo a necessidade de desenvolver novos modelos de documentos, 
planilhas, relatórios, formulários e arquivos, facilitando o uso destes; Instalar, configurar e prestar manu-
tenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de dados (ativos de rede), de toda a rede 
do município, de acordo com as políticas de segurança, obedecendo a topologia estabelecida para a re-
de, visando sua estabilidade funcional e eficiência; Montar e manter equipamentos da área de TI de for-
ma pro ativa e reativa, bem como instalar e configurar os sistemas operacionais, ERPs e aplicativos utili-
zados pelas unidades de serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos preestabeleci-
dos pelos superiores, garantindo o melhor desempenho dos equipamentos e disponibilizando a atualiza-
ção dos recursos existentes; Instalar softwares e outras adaptações/modificações, bem como formatar 
microcomputadores e efetuar a manutenção preventiva dos mesmos, visando garantir melhor desempe-
nho dos equipamentos e disponibilizar a atualização dos recursos existentes; Criar documentos com-
plementares como manuais de ajuda, instruções de operação ou de acertos de consistência, atualizando 
e incluindo procedimentos a cada nova situação ocorrida, para que esta documentação possa auxiliar as 
atividades dos setores; Oferecer suporte em TI às diversas áreas do município, estando disponível para 
orientar usuários, atender chamados, corrigindo possíveis falhas ou mau funcionamento do sistema e 
equipamentos, registrando as solicitações/ocorrências de problemas e/ou soluções; Instalar, programar, 
configurar e customizar os recursos de TI, de acordo com os procedimentos operacionais e padrões téc-
nicos pré-definidos; Realizar testes em condições operacionais simuladas, visando verificar se o pro-
grama executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada; Instalar equipa-
mentos multimídia (datashow, computadores, notebooks e periféricos), acompanhando o funcionamento 
nos diversos eventos das Secretarias; Encaminhar, acompanhar, conferir o retorno dos equipamentos 
enviados para reparos fora da Secretaria; Implementar regras de backup para computadores de usuários 
finais. 
 
Auxiliar de Arquivo 
Zelar pela guarda, preservação e manutenção de acervos documentais de ordem textual, manuscrita 
e/ou de outra especificidade: Higienizando e conservando os documentos, Organizando e armazenando 
os documentos, Executando tarefas de organização de caixas e pacotes, confecção de invólucros espe-
ciais, guarda de documentos de acordo com especificações e orientações e Utilizando-se das técnicas e 
dos materiais apropriados; Agilizar o resgate de informações, realizando a organização e armazenamen-
to de documentos: Recebendo, registrando e distribuindo os documentos, Realizando o controle de sua 
movimentação, Organizar os diversos tipos de documentos existentes no arquivo, armazenando-os den-
tro de uma ordem pré–estabelecida, Auxiliando no levantamento de dados e informações conforme ori-
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entações do arquivista responsável e/ou superior e Procedendo a confecção de índices conforme orien-
tação técnica; Providenciar documentos solicitados, conforme orientação; Auxiliar no atendimento a pes-
quisadores/consulentes da instituição, ou não, orientando sobre o correto manuseio dos documentos, 
respeitando a legislação no que diz respeito ao acesso e sigilo aos documentos; Realizar orientação so-
bre organização dos arquivos correntes e intermediários em campo; Realizar relatórios sobre a situação 
dos arquivos nas unidades e propor mudanças na forma de organização. 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Possibilitar o acesso dos interessados aos serviços de biblioteca disponibilizados pela escola e/ou pelo 
município e empréstimos de livros efetuando o cadastro do leitor; Realizar o controle e organização do 
acervo: Respondendo pelo patrimônio que está sob sua responsabilidade, Organizando o acervo de li-
vros, periódicos e mídia de acordo com as normas técnicas universais, Realizando o inventário do acer-
vo, através do levantamento de todos os materiais do acervo no sistema de gerenciamento, averiguação 
de destinação de materiais não localizados, Registrando no sistema os empréstimos realizados, renova-
ções e devoluções, Realizando levantamento dos materiais em atraso e tomando providências para sua 
devolução, Recebendo, selecionando, higienizando e inserindo no acervo materiais doados, Atualizando 
os fichários da Biblioteca, completando-os e ordenando as fichas de consulta, Conferindo os livros de-
volvidos, repondo-os na estante, Organizando diariamente as estantes; Orientar leitores com relação ao 
uso do sistema, acervo, leituras disponíveis, busca do material que deseja, e ainda quanto ao compor-
tamento, uso e preservação dos livros, equipamentos e ambiente; Prezar pela conservação dos livros, 
orientando leitores quanto à utilização, fixando cartazes de conscientização, auxiliando na restauração 
do acervo e/ou encaminhando para serviço especializado a fim de mantê-lo disponível à consulta em 
boas condições de uso; Receber turmas de estudantes, acompanhando-os na visita à biblioteca, expla-
nando sobre os serviços e participando das atividades de recreação; Quando na Biblioteca Pública, res-
ponder pela gestão financeira da unidade, realizado a cobrança de taxas de inscrição, renovação, mul-
tas por atraso e perdas de materiais, com controle diário das entradas e prestação de contas junto à 
Fundação Cultural com depósito dos valores na conta do Fundo Municipal da Biblioteca; Manter o acer-
vo atualizado, buscando a satisfação dos leitores, através do levantamento de títulos, sugestão de litera-
tura, dando encaminhamento para aquisição de acordo com orçamento a ser administrado; Oportunizar 
que usuários, alunos, funcionários façam o registro de sugestão de títulos para aquisição; Participar, 
elaborar e executar projetos de incentivo a leitura, visando despertar o interesse e gosto pela leitura jun-
to aos leitores potenciais; E ainda quando na Unidade Escolar: Participar da construção do Projeto Pe-
dagógico, Plano Escolar Anual e Regimento Escolar; Auxiliar na busca de materiais didáticos específicos 
(livros gravados em CD, DVD ou em Braille) para atender alunos com Necessidades Educativas Especi-
ais, com ou sem deficiências; Participar cooperativamente dos programas e projetos da Unidade Esco-
lar; Colaborar no desenvolvimento do trabalho no ATE (Ambiente de Tecnologia Educacional) e zelar 
pela manutenção dos materiais e equipamentos do ATE (limpeza, chamada de técnicos, etc.); Atender 
as turmas de alunos em sua aula de leitura, auxiliando o professor responsável a organizar a aula; Fazer 
a cobrança das multas por atraso, repassando os valores à administração escolar; Auxiliar o professor 
nos processos para a escolha do livro didático (PNLD); Realizar leitura compartilhada de histórias utili-
zando-se de recursos variados (teatro, fantoches, fantasias). 
 
Auxiliar de Sala 
Auxiliar na organização e funcionamento da instituição; Colaborar com todas as atividades desenvolvi-
das pelos profissionais relativas às crianças; Recepcionar as crianças e pais/familiares de forma respei-
tosa e cordial; Garantir às crianças atendimento o mais individualizado possível, pautado no afeto, res-
peito e liberdade de expressão; Auxiliar as crianças na sua adaptação e integração na instituição; Auxili-
ar no desenvolvimento dos hábitos de higiene; Atuar na higienização das crianças: Acompanhar as cri-
anças ao banheiro, ensinando-as o uso correto deste; Realizar a troca de fraldas com os cuidados de 
higiene indicados; Realizar as trocas de roupas e dar banho sempre que necessário e cuidar do aspecto 
pessoal da criança; Vestir/ trocar as roupas das crianças levando em conta sempre o clima e a tempera-
tura; Alimentar, acompanhar e auxiliar na alimentação e hidratação das crianças, atendendo suas ne-
cessidades e oferecendo água frequentemente, alimentos variados e adequados, procurando evitar 
desperdícios; Estimular as crianças em todos os aspectos de seu desenvolvimento: afetivo, social, cog-
nitivo, emocional e em diferentes linguagens; Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento mo-
tor da criança; Ensinar e promover o exercício da cidadania, o respeito mútuo e a noção de valores; Efe-
tivar o lúdico e o faz de conta, utilizando de literatura infantil e outras estratégias nas ações diárias do 
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trabalho pedagógico; Incentivar as crianças para a organização e arrumação de materiais e ambientes 
utilizados; Preparar e acompanhar o momento do descanso das crianças de forma agradável e afetuosa; 
Participar e interagir nas brincadeiras com as crianças; Dar assistência às crianças nas brincadeiras li-
vres e/ou no parque; Promover a inclusão de todas as crianças respeitando suas particularidades e ca-
racterísticas; Organizar e zelar pelos pertences das crianças, tais como: mochilas, roupas, calçados, 
agendas e outros; Observar criteriosamente a entrega da criança, podendo ser realizada apenas para 
pessoas autorizadas formalmente pela família ou responsáveis; Responsabilizar-se na ausência do pro-
fissional titular no atendimento e cuidado com as crianças; Participar cooperativamente da construção do 
Projeto Pedagógico, reuniões, encontros e demais eventos promovidos pela instituição ou Secretaria de 
Educação. 
 
Cadastrador 
Efetuar vistorias e medições de terrenos e edificações, a fim de obter os dados corretos de cada estrutu-
ra, mantendo a base de dados do Município atualizada: Entrevistando o contribuinte, Desenhando cro-
quis, Preenchendo boletins específicos, Montando caixa de quadra, Calculando áreas territoriais e predi-
ais, realizando outros procedimentos pertinentes ao desenvolvimento dos trabalhos e Utilizando-se dos 
materiais apropriados para o desenvolvimento de suas atividades; Efetuar a interpretação de Escrituras 
Públicas, projetos de plantas e/ou outros; Manter o sistema atualizado de acordo com a realidade no 
Município, possibilitando o correto cálculo de IPTU e também a promoção do atendimento aos contribu-
intes: Efetuando a transcrição e atualização no sistema, Compilando os dados dos boletins, Realizando 
processos de solicitação de desmembramento; Auxiliar profissionais na elaboração de seus projetos, 
bem como atender a população em geral que busca informações sobre seus imóveis: Prestando atendi-
mento telefônico e presencial, Informando aos munícipes, corretores de imóveis e profissionais liberais 
sobre a localização dos imóveis, suas dimensões e demais informações necessárias que constam na 
base de dados; Interpretar matrículas imobiliárias, a fim de auxiliar na localização dos imóveis, servindo 
como base para alterações no sistema.  
 
Cuidador Social 
Propiciar segurança e bem-estar aos indivíduos e/ou famílias em situação de risco/vulnerabilidade soci-
al, tomando ações para diminuir seu sofrimento psíquico e somático, auxiliando, quando possível, na 
integração e reintegração dos atendidos à suas famílias e sociedade, intensificando o convívio social, 
através de atividades sociais, cuidados de saúde, dinâmicas, brincadeiras e/ou outros cuidados de acor-
do com a faixa etária dos atendidos; Participar de programas de promoção e proteção da saúde, de mo-
do a colaborar no alcance dos objetivos propostos nestes programas: Participando de discussões, elabo-
rações e desenvolvimento de projetos interdisciplinares, conforme a demanda existente, Atuando isola-
damente ou com outros profissionais, em atendimentos grupais, individuais, ou através de visitas domici-
liares, Prestando serviços de suporte, Promovendo a ordem e o convívio entre os participantes do pro-
grama, Seguindo normas e regulamentos e Mediando conflitos quando necessário; Contribuir na forma-
ção integral de usuários, participando da elaboração do planejamento, bem como da execução de ativi-
dades educativas, preventivas e recreativas na unidade/programa, observando a proposta da Secretaria 
e respeitando o estágio de desenvolvimento dos indivíduos; Zelar pela integridade física e moral dos 
atendidos, acionando órgãos e entidades necessários para garantir a segurança e proteção dos mes-
mos; Manter o registro dos atendimentos realizados, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibili-
tar a troca de informações entre turnos e/ou o entendimento do histórico do cotidiano; Participar de cam-
panhas preventivas, auxiliando em campanhas de vacinação, preparando o material de apoio, distribuin-
do material educativo, distribuindo preservativos, distribuindo material preventivo, clorando a água, con-
vidando para participar de palestras, entre outros. 
 
Desenhista Projetista 
Desenvolver projetos, elaborando, reproduzindo e/ou atualizando desenhos técnicos, utilizando softwa-
res específicos e/ou ferramentas/equipamentos convencionais de desenho: Estudando o esboço ou a 
ideia-mestra do plano, Coletando dados para elaboração de desenho, Examinando croquis, plantas, es-
pecificações técnicas, materiais, equipamentos disponíveis e demais elementos, Interpretando projetos 
existentes, Realizando levantamentos de campo, quando necessário, Analisando croqui obtido através 
das informações de campo, Efetuando cálculos trigonométricos, geométricos, aritméticos, entre outros, 
Aplicando normas técnicas, Definindo formatos e escalas, Detalhando desenhos, Diagramando pran-
chas, Legendando plantas. Determinando as dimensões, proporções e/ou outras características do pro-
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jeto; Demonstrar as características técnicas e funcionais de obras, elaborando esboços do projeto, utili-
zando instrumentos de desenho e aplicando os cálculos efetuados; Possibilitar correções e ajustes ne-
cessários nos esboços de projetos, submetendo os esboços elaborados à apreciação superior, formu-
lando as explicações oportunas; Elaborar os desenhos definitivos do projeto, valendo-se de instrumentos 
e equipamentos apropriados, observando a escala adequada para definir suas características, estágios 
de execução e outros elementos técnicos de relevo; Manter atualizados os croquis, rascunhos, plantas, 
especificações técnicas entre outros, alimentando novos dados e/ou informações em planilhas e arqui-
vos, conforme normas e procedimentos preestabelecidos; Manter o registro de informações pertinentes 
e organizar a sua área de trabalho, arquivando desenhos, mapas, gráficos, projetos e demais documen-
tos, através de normas e procedimentos preestabelecidos; Realizar tarefas de apoio administrativo, auxi-
liando na execução das atividades internas da sua área de atuação; Contribuir com a divulgação de pro-
jetos do Município, realizando atividades relacionadas a sua atuação, tais como desenho de folders edu-
cativos e outras correlatas. 
 
Inspetor Agropecuário 
Efetuar vistorias nas unidades de processamento e em estabelecimentos produtores de alimentos de 
origem animal e vegetal, prezando para que o alimento chegue até a população em boas condições: Ve-
rificando condições de higiene do ambiente, maquinários, o asseio corporal dos funcionários, Inspeção e 
reinspeção dos produtos, matérias primas, vegetais e animais, antes e após o abate, durante todas as 
fases do produto, Realizando o registro de rótulos de acordo com a legislação vigente e Emitindo relató-
rio apontando as irregularidades; Efetuar inspeção nos abatedouros do município, verificando os animais 
ante e post-mortem, analisando a cabeça, língua, coração, fígado, rim e as glândulas da carcaça dos 
animais, eliminando os doentes e carimbando os sadios, bem como dos subprodutos (linguiça, morcilia, 
torresmo, defumados e outros produtos) visando proteger a saúde dos consumidores; Orientar produto-
res com relação a boas práticas de fabricação e legislação; Efetuar acompanhamento na execução dos 
projetos técnicos para garantir a construção de unidades de processamento de alimentos de origem 
animal e vegetal, de acordo com o projeto e as normas vigentes; Participar do planejamento, coordena-
ção, controle e execução de programas participativos adotados pela prefeitura, perseguindo os objetivos 
definidos nos respectivos programas e\ou pelo superior imediato. 
 
Ouvidor 
Receber as manifestações dos cidadãos relativas à prestação dos serviços públicos no âmbito da admi-
nistração pública, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos proble-
mas suscitados: Atendendo o público e funcionários, pessoalmente e/ou via telefone, Repassando e/ou 
recebendo informações, Efetuando o cadastro do solicitante, Registrando as informações recebidas no 
sistema apropriado; Avaliar a procedência das solicitações e encaminhá-las aos setores competentes 
para os devidos procedimentos, efetuando registros no sistema e realizando demais atividades compe-
tentes; Contribuir para que o solicitante tenha o devido atendimento de sua solicitação, dentro de um 
prazo viável para o solicitante e executor, acompanhando o andamento do serviço solicitado, recebendo 
as respostas dos encaminhamentos e fornecendo os devidos retornos aos interessados; Confeccionar 
relatórios de atendimento, visando possibilitar análises e também manter o registro das solicitações re-
cebidas; Prezar pelo sigilo das informações que administra. 
 
Técnico de Contabilidade 
Prezar pela organização e fácil localização de documentos da área, de forma a manter um padrão de 
qualidade: Organizando documentos dentro de uma lógica preestabelecida, Montando balancete men-
sal, balanço anual e movimento diário (boletins de caixa) e Realizando os arquivamentos necessário; 
Atender as necessidades dos serviços contábeis e financeiros, por meio da realização de atividades des-
ta natureza: Emitindo empenhos e ordens de pagamento, Realizando liquidações, Procedendo a inte-
gração da folha de pagamento, encargos e retenção de impostos, Lançando receitas e despesas e Utili-
zando-se das ferramentas e procedimentos necessários; Realizar lançamentos contábeis, conferência 
dos registros em relatórios, balancetes e balanços, de acordo com os preceitos da legislação vigente, a 
fim de contribuir da melhor forma possível para a boa administração dos recursos públicos e suas finali-
dades: Realizando a conciliação bancária, Informando possíveis erros ao seu superior, Buscando solu-
ções para a correção de erros, Efetuando os lançamentos contábeis necessários e Realizando a presta-
ção de contas dos recursos repassados como recebidos; Garantir que os registros efetuados estejam de 
acordo com as informações recebidas, conferindo, sempre que possível, as informações com o que foi 
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lançado no sistema; Operacionalizar sistemas de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas do Estado, 
mantendo contato com todas as áreas envolvidas, recebendo dados de atos de pessoal, jurídicos, previ-
dência, educação e licitações, conferindo estas informações, juntando-as com as informações contábeis 
e as enviando em tempo hábil a Controladoria, bem como manter arquivo organizado para levantar pos-
síveis problemas; Preencher e encaminhar anualmente para a Diretoria de Recursos Humanos a DIRF 
dos prestadores de serviços e enviar mensalmente informações para compor a GEFIP – INSS; Verificar 
e dar o encaminhamento devido para resolução das pendências financeiras junto a órgãos federais e 
estaduais; Efetuar processamento da despesa, emitindo empenhos, subempenhos, liquidações, lança-
mentos de descontos (impostos e consignações), emitindo ordem de pagamento, restos a pagar, anula-
ções, gerar guia para recolhimento de INSS, recibo de retenção de ISS, de acordo com orientação de 
seus superiores; Prestar apoio técnico no preenchimento de relatórios relacionados à sua área de atua-
ção, contribuindo com a agilidade dos processos da área; Orientar e suprir o processo para tomada de 
decisão: Assessorando os superiores hierárquicos e demais servidores, visando fornecer subsídios para 
decisões, Atuando como fonte permanente de consultas a todas as Secretarias e Autoridades do Muni-
cípio, Atendendo pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem 
como contribuir na busca de soluções, Auxiliar em consultas sobre a matéria de natureza técnica, jurídi-
co-contábil, financeira e orçamentária, propondo, se for o caso, as soluções cabíveis, Emitindo parece-
res, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários quando necessário ou 
solicitado por seus superiores e Elaborando relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores 
da área; Realizar o acompanhamento da legislação sobre contabilidade pública e matérias correlatas e 
efetuar seu registro sistemático. 
 
Técnico de Enfermagem do Trabalho 
Realizar visitas domiciliares e/ou hospitalares em casos de acidentes de trabalho e/ou doenças ocupaci-
onais; Prestar auxílio ao Médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacionadas à Medicina 
Ocupacional; Zelar pela organização e atualização dos prontuários dos servidores, realizando as ativida-
des necessárias para a efetivação de tal atividade; Participar dos programas de prevenção de acidentes, 
promoção de saúde e de medidas reabilitativas em parceria com o Enfermeiro: Realizando a elaboração 
de projetos, Analisando a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, Desempenhando tarefas re-
lativas a campanhas de educação, Promovendo treinamentos relacionados à prevenção da saúde do 
trabalhador, Informando e orientando as pessoas sobre os riscos de doenças do trabalho, Apresentando 
meios e técnicas adequadas de prevenção e controle; Manter o registro das atividades desenvolvidas na 
sua área; Zelar pela saúde dos profissionais que atuam na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e/ou 
em seus órgãos competentes: Auxiliando na realização de inspeção sanitária nos locais de trabalho, Ve-
rificando sinais vitais, peso e altura dos usuários previamente as consultas médicas e/ou de enferma-
gem, Auxiliando na realização de exames pré-admissionais, periódicos, demissionais e/ou outros deter-
minados pelas normas da Coordenadoria de Saúde Ocupacional; Atender as necessidades dos servido-
res portadores de doenças e/ou lesões ocupacionais de pouca gravidade, sob acompanhamento do En-
fermeiro do Trabalho; Manter o registro e controle das atividades pertinentes a sua área de atuação e/ou 
outros que se fizerem necessários; Participar, em conjunto com o Enfermeiro, no planejamento, progra-
mação, orientação e/ou execução das atividades de enfermagem do trabalho, nos três níveis de preven-
ção, integrando a equipe de saúde do trabalhador e implementando os protocolos de saúde do trabalha-
dor na rede de atenção básica do Município. 
 
Técnico de Segurança do Trabalho 
Realizar o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para determinar fatores de risco de 
acidentes e de doenças ocupacionais, identificando condições perigosas e tomando todas as providên-
cias necessárias para eliminar as situações de riscos: Realizando visitas e inspeções nos locais de tra-
balho, Informando ao empregador e aos trabalhadores, através de parecer técnico, sobre riscos existen-
tes no ambiente de trabalho e Prestando orientações aos funcionários e aos responsáveis pela área de 
saúde ocupacional sobre as medidas de eliminação ou neutralização dos riscos; Avaliar as condições 
ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho 
de forma segura para o trabalhador; Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, 
reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de di-
vulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionis-
tas, visando evitar acidentes de trabalho, bem como doenças profissionais e do trabalho; Encaminhar 
para os setores e áreas as competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, re-
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sultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para 
conhecimento e auto desenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de 
proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensá-
veis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomenda-
das, avaliando o seu desempenho; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fato-
res de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes am-
bientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle: Efetuando levantamentos, 
Estudando os dados estatísticos de acidentes do trabalho e doenças profissionais e do trabalho, Calcu-
lando a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos 
e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; Articular-se e co-
laborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, através da área responsável pela Saúde 
Ocupacional do Município, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e 
atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal; Manter contato com 
entidades e órgãos ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, 
colaborando e/ou buscando subsídios para suas necessidades profissionais; Participar de seminários, 
treinamentos, congressos, cursos e/ou outros eventos, visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento pro-
fissional; Requisitar e acompanhar as compras de EPIs, avaliando o material que será requisitado, verifi-
cando as condições de segurança, durabilidade e conforto, seguindo as normas do MTE, de acordo com 
autorização superior, bem como sugerindo a implantação de outras proteções coletivas; Desenvolver 
sistemas de prevenção de incêndios, estabelecendo postos de combate, tipo de extintores, hidrantes, e 
mangueiras, efetuando manutenção, a fim de garantir a segurança humana e patrimonial; Colaborar nos 
projetos de modificações prediais ou novas instalações do município, visando à criação de condições 
mais seguras no trabalho, bem como acompanhar a instalação de novos maquinários, observando mon-
tagem dos dispositivos de segurança, testes de funcionamento, orientação ao usuário, definindo os EPIs 
necessários e boas práticas de operação; Efetuar o acompanhamento do acidentado em seu tratamento 
durante o período em que estiver afastado, a fim de atender a suas necessidades, de acordo com auto-
rização prévia de seus superiores; Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas quan-
to aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em con-
tratos de prestação de serviço; Cooperar com atividades de meio ambiente, orientando quanto ao trata-
mento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o servidor de sua importân-
cia para a vida; Emitir comunicação de acidente de trabalho (CAT) e outros documentos necessários, 
fundamentados nos laudos técnicos das condições de ambiente de trabalho; Estabelecer políticas públi-
cas, contemplando a relação entre o trabalho e a saúde no campo de abrangência da vigilância em saú-
de; Notificar os agravos à saúde e os riscos  relacionados com o trabalho, atendendo a legislação em 
vigor, alimentando regularmente o sistema de informações dos órgãos e serviços de vigilância, assim 
como a base de dados de interesse nacional; Estabelecer rotina de  sistematização e análise dos dados 
gerados no atendimento aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, de modo a orientar as interven-
ções de vigilância, a organização dos serviços e das demais ações em saúde do trabalhador; Utilizar os 
dados gerados nas atividades de atenção à saúde do trabalhador, com vistas a subsidiar a programação 
e avaliação das ações de saúde neste campo, e alimentar os bancos de dados de interesse nacional; 
Emitir laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos relacionados com o trabalho ou limitações 
(sequelas) deles resultantes, por meio de recursos próprios ou do apoio de outros serviços de referência; 
Instituir e operacionalizar um sistema de referência para o atendimento ao acidentado do trabalho e ao 
suspeito ou portador  de doença profissional ou do trabalho, capaz de dar suporte técnico especializado 
para o estabelecimento da relação do agravo com o trabalho, a confirmação diagnóstica, o tratamento, a 
recuperação e a reabilitação da saúde, assim como para a realização dos encaminhamentos necessá-
rios que a situação exigir; Realizar ações sistemáticas de vigilância nos ambientes e processos de traba-
lho, compreendendo o levantamento e análise de informações, a inspeção sanitária nos locais de traba-
lho, a identificação e avaliação das situações de risco, a elaboração de relatórios, a aplicação de proce-
dimentos administrativos  e a investigação epidemiológica; Instituir  e manter cadastro atualizado das 
empresas classificadas nas atividades econômicas desenvolvidas no Município, com indicação dos fato-
res de risco que possam ser gerados para o contingente populacional, direta ou indiretamente a eles ex-
postos; Participar de perícias técnicas, acompanhando o perito pelos mais diversos locais de trabalho no 
município, visando colaborar com a perícia, identificar locais de trabalho e fazer as devidas contesta-
ções, quando necessário; Orientar tecnicamente a CIPA. 
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Técnico em Agrimensura 
Realizar levantamentos, medições e nivelamentos topográficos, a fim de contribuir para que os projetos 
de construção civil sejam executados corretamente: Posicionando e manejando os equipamentos apro-
priados, como teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros GPS e/ou outros aparelhos de medição, 
visando determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de níveis e outras características da su-
perfície terrestre; Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registro e especificações: Estudando e 
calculando as medições a serem efetuadas, Preparando esquemas de levantamentos topográficos, pla-
nimétricos e altimétricos, Registrando nas cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os valo-
res lidos e os cálculos numéricos efetuados, Identificando diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, 
aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos, Complementando as informações regis-
tradas e Verificando a precisão das mesmas; Efetuar cálculos de agrimensura, utilizando dados coleta-
dos em levantamentos topográficos, de modo a elaborar mapas topográficos, cartográficos e/ou outros 
trabalhos afins: Elaborando esboços, plantas, relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos, indi-
cando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos, Interpretando 
fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas e Identificando acidentes geográ-
ficos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração; Fornecer dados necessários a constru-
ção de obras civis, de pavimentações, canalizações e exploração de minas, executando atividades téc-
nicas relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com auxilio de instrumentos de agri-
mensura; Elaborar mapas topográficos, cartográficos e/ou outros trabalhos afins, efetuando cálculos de 
agrimensura, utilizando dados coletados em levantamentos topográficos; Preparar e examinar mapas 
terrestres, interpretando fotografias aéreas e empregando técnicas fotométricas para identificar, localizar 
e desenhar, em escala adequada, linhas, aéreas, relevos e/ou outros acidentes topográficos; Determinar 
altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de níveis e outras características da superfície terrestre, rea-
lizando levantamentos e nivelamentos topográficos, geométricos, taqueométricos, altimétricos, planimé-
tricos e/ou planialtimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros 
GPS e/ou outros aparelhos de medição; Efetuar levantamentos cadastrais para construção civil, constru-
ção de estradas, projetos ambientais, desapropriação e/ou outros de interesse do Município; Identificar 
superfícies e sistemas de referência, projeções cartográficas e/ou sistemas de coordenadas; Verificar a 
documentação anexa aos processos de construção, solicitando licenças para a realização das obras; 
Preencher formulários de consultas prévias para a viabilização de possíveis construções; Dirigir veículos 
oficiais quando necessário, obedecendo na íntegra, a legislação de trânsito vigente, visando o cumpri-
mento das atividades inerentes ao cargo. 
 
Técnico em Edificações 
Realizar levantamentos topográficos de acordo com a demanda do município, identificado prioridades e 
planejamento o trabalhos a serem realizados; Participar na elaboração de estudos e projetos de enge-
nharia, na pré-analise de projetos de construção civil, na elaboração de desenhos técnicos e orçamen-
tos, baseando-se em plantas e especificações, a fim de orientar os trabalhos de execução e manutenção 
de obras e de serviços; Acompanhar projetos, obras e serviços, verificando se o trabalho executado está 
de acordo com os itens do contrato, com relação à qualidade, segurança, cronograma e prazo, a fim de 
garantir o com exatidão o que foi acordado; Elaboração de relatórios: De medição, informando se a em-
presa contratada cumpriu com as exigências e prazos acordados e desta forma possa receber por seus 
serviços, De obras concluídas e em andamento, informando valores destinados a obra e prazo em que 
foi executada, ilustrando com fotos com o objetivo de documentar os valores e ações realizadas e De 
dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de polí-
ticas ou procedimentos de sua área de atuação; Realizar vistorias em obras e serviços, efetuando medi-
ções, cálculos e análises de solo, segundo orientação do engenheiro responsável; Efetuar cálculos para 
auxiliar a preparação de plantas e edificação destinadas a construção, reparo e conservação de edifícios 
e outras obras de engenharia civil; Preparar estimativas de quantidade de materiais e mão-de-obra, bem 
como calcular os respectivos custos, a fim de fornecer dados necessários à elaboração de propostas de 
execução de obras; Orientar e instruir equipes de trabalho na execução de projetos de campo, visando 
cumprir exigências predeterminadas; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secreta-
rias, outras entidades públicas e/ou particulares, oferecendo sugestões para fins de formulação de dire-
trizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 
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Técnico em Eletrônica 
Realizar projetos de instalação, manutenção e reparo de instalações e equipamentos; Contribuir com os 
estudos e aperfeiçoamentos de instalações eletroeletrônicas; Preparar estimativas das quantidades de 
custos de mão-de-obra necessários à fabricação e montagem de instalações e equipamentos; Realizar o 
ensaio de controles técnicos dos produtos; Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrôni-
ca, bem como realizar manutenções preventivas, preditivas e corretivas; Participar na elaboração e no 
desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunica-
ções em edificações; Elaborar documentos técnicos, bem como trabalhar em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
 
Técnico em Saúde Bucal 
Promover a saúde bucal, sempre sob supervisão do Cirurgião Dentista, através da realização das se-
guintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal: Participando do treina-
mento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à 
saúde, Participando das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais, Realizando levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador, Ensi-
nando técnicas de higiene bucal e realizando a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião dentista, Removendo biofilme, de acordo com a indica-
ção técnica definida pelo cirurgião-dentista, Supervisionar, sob delegação do cirurgião dentista, o traba-
lho dos auxiliares de saúde bucal, Realizando fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamen-
te em consultórios ou clínicas odontológicas, Inserindo e distribuindo no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados 
pelo cirurgião dentista, Procedendo à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos 
cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares, Removendo suturas, Aplicando medidas de biossegu-
rança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos, Realizando iso-
lamento do campo operatório, Exercendo todas as competências no âmbito hospitalar, bem como ins-
trumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares, e Colaborando em pesquisas; Orien-
tar o trabalho dos auxiliares da clínica dentária quanto à forma e fluxo dos trabalhos, a fim de garantir a 
qualidade do atendimento; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com 
os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
Auxiliar na administração geral da clínica, controlando dados de atendimento, procedimentos administra-
tivos e funcionais, a fim de organizar os trabalhos desenvolvidos; Contribuir com o gerenciamento dos 
insumos, medicamentos, materiais e equipamentos de uso em ações, programas e projetos da Saúde 
Bucal, a fim de manter o adequado funcionamento da Unidade de Saúde; Zelar pela preservação e 
guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, bem como obser-
var sua correta utilização. 
 
Telefonista 
Contribuir para que a imagem do município de Jaraguá do Sul seja percebida positivamente pelas pes-
soas que acessam a administração via telefone, zelando pela agilidade, excelência, cordialidade e pro-
fissionalismo no atendimento prestado, atendendo e direcionando prontamente o público interno e exter-
no: Recebendo e efetuando ligações telefônicas, através da operação da mesa/central telefônica, Ano-
tando e repassando recados, Transferindo ligações para ramais, Checando o funcionamento dos mes-
mos, a fim de garantir que as comunicações telefônicas sejam eficazes, Realizando ligações telefônicas 
para agendar consultas, exames, procedimentos e cirurgias, através da operação do sistema informati-
zado; Manter atualizada a lista de ramais, correlacionando-as com as unidades e seus servidores, bem 
como consultar a lista telefônica para auxiliar na operação da mesa e cadastrar telefones, localidades, 
códigos DDD e DDI, tarifas e outras informações de localidades de interesse público; Atender com pres-
teza as solicitações recebidas, prestando as informações necessárias ao público solicitante; Zelar pela 
conservação do equipamento que utiliza, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manuten-
ção às pessoas competentes; Fazer controle das ligações interurbanas e enviar relatórios para superio-
res e/ou solicitantes, constando à localidade, o número pedido, a data da ligação, o nome do funcionário, 
a Divisão que atua, hora e local, para posterior conferência; Registrar a demanda, gerando gráficos e/ou 
planilhas. 
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Cargos de Nível Superior 
 
Administrador 
 
Realizar pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, aplicando co-
nhecimentos inerentes às técnicas de organização; Realizar pesquisas, estudos, análise, interpretação, 
planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração Públi-
ca, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de 
material, administração financeira, administração mercadológica, administração de serviços públicos, 
bem como outros campos em que esses desdobrem ou aos quais sejam conexos; Elaborar o planeja-
mento organizacional do município, participando na definição da visão e missão da instituição, analisan-
do a organização do contexto externo e interno, identificando oportunidades e problemas, definindo es-
tratégias, apresentando propostas de programas e projetos, estabelecendo metas gerais e específicas; 
Implementar programas e projetos, avaliando a viabilidade de execução, identificando fontes de recursos 
e reestruturando atividades administrativas; Realizar o controle do desempenho organizacional, estabe-
lecendo metodologia de avaliação, definindo indicadores e padrões de desempenho, avaliando resulta-
dos, preparando relatórios e reavaliando indicadores; Elaborar análises e projeções do orçamento, cus-
tos, produção e recursos humanos dentro da metodologia aplicada ao setor público; Elaborar e orientar 
diagnóstico e auditorias administrativas de controladoria; Prestar auxílio e consultoria, quando solicitado, 
aos órgãos da Administração pública direta ou indireta cujas atribuições envolvam principalmente, a apli-
cação de conhecimentos inerentes às técnicas de administração; Acompanhar, planejar e elaborar os 
projetos de leis e anexos, em conjunto com a Procuradoria Jurídica, referentes aos assuntos que reque-
rem seus conhecimentos; Acompanhar e dirigir a implantação e/ou readequação de estruturas organiza-
ções, métodos e processos, custos e projetos administrativos, planejamento de produção e serviços pú-
blicos inerentes à administração; Articular ações públicas para promoção do desenvolvimento local, 
atendendo, incentivando, instruindo, facilitando e informando ao empresário das micro, pequenas, mé-
dias e grandes empresas de Jaraguá do Sul. 
 
Analista de Custos 
Desenvolver estudos sobre comportamento dos custos, visando manter a administração informada sobre 
todos os aspectos atinentes a custos, bem como resultados obtidos no período; Elaborar relatório men-
sal das análises efetuadas nas estruturas, comparando os dados reais com os implantados, destacando 
os casos onde houver divergências fora das tolerâncias pré determinadas, e informando posteriormente 
aos superiores e áreas envolvidas para as devidas providências; Calcular anualmente o lucro social, ob-
jetivando constatar se está dentro da política administrativa do Governo; Efetuar análise de balanço pa-
trimonial; Calcular a remuneração do Capital próprio, com base nas informações obtidas no balancete e 
do custo projetado, seguindo as instruções contidas no manual de custos e/ou orientações superiores, 
obtendo o índice financeiro a ser apropriado sobre o custo variável; Elaborar cálculos de estudos 
econômicos, analisando e comparando o método proposto com o atual, informando diferenças e o valor 
total economizado entre um e outro, bem como o retorno do capital investido; Calcular o nível de esto-
ques de materiais e produtos, elaborando projeções mensais e anuais, de acordo com previsão das ge-
rências/diretoria; Elaborar mensalmente estatísticas do consumo de materiais (energia elétrica, telefone, 
veículos, combustível e outros), por centro de custo, baseando-se em dados coletados junto aos forne-
cedores, e ás respectivas divisões administrativas, lançando-os em formulários específicos, os quais se-
rão utilizados na elaboração do orçamento anual; Calcular o SIG (Sistema de Informações Gerenciais), 
mensal dos serviços públicos e produtos, baseando se nas informações obtidas junto ao geren-
te/Diretorias, seção pessoal, objetivando a montagem do caderno do SIG; Efetuar análise nos SIG’s re-
cepcionados das divisões, verificando as informações, solicitando ás Gerências que efetuem as devidas 
justificativas dos desvios prejudiciais ao desempenho e ás normas internas e/ou de responsabilidade 
fiscal; Confeccionar ou compilar os relatórios do Sistema de Informações Gerencias “SIG”, alimentando 
banco de dados, encaminhando-os para os setores interessados; Solicitar aos gerentes, através da dis-
tribuição de formulários específicos, a previsão de seu quadro de pessoal mensal/anual, separadamente 
por cargo e centro de custo, mencionando as atividades a serem exercidas pelos servidores; Elaborar, 
em conjunto com à área de recursos humanos, relatórios mensais com informações relacionadas a ad-
missões, demissões, número de horas pagas, valor dos salários contratuais, valor das horas extras, va-
lor da folha pagamento e valor das despesas de produção relativas a todas as áreas separadamente; 
Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas participativos adotados pe-
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la prefeitura; Elaborar projetos de aplicação de recursos, analisando viabilidade econômico-financeira do 
capital investido; Elaborar e avaliar estudo, análise e elaboração de programas e projetos de governo na 
captura de recursos de terceiros para investimentos de curto e longo prazo; Realizar a gestão de convê-
nios da prefeitura: Analisando documentos das entidades para a liberação de recursos; Analisando a 
minuta da lei a fim de verificar se não há divergência com p plano de trabalho fornecido pela entidade 
em questão, antes de ser enviado à câmara de vereadores; Analisando os convênios após a provação 
da lei, verificando aderência da lei com o plano de trabalho; Alimentando planilhas e sistema com as leis 
e convênios, acompanhando o andamento dos mesmos; Encaminhando prestação de contas a secreta-
ria através de memorando, bem como analisando a mesma após o retorno da secretaria, checando a 
documentação, recibos, notas fiscais, comprovante de pagamento, carimbo de certifico, datas das notas 
e pagamento, solicitando regularização na falta de algum item; Atualizando o sistema com a baixa de-
pois de aprovado a prestação de contas, ou solicitando a devolução recurso caso não aprovado. 
 
Arquiteto e Urbanista 
Contribuir com a qualidade das obras do Município, de acordo com a legislação vigente, desenvolvendo 
projetos e fiscalização de obras: Realizando estudos de viabilidade técnica de projetos arquitetônicos, 
Analisando projetos urbanísticos de parcelamentos de solos, Investigando e definindo metodologias de 
execução e cronograma, Efetuando estudos ambientais e dimensionamento da obra, Especificando 
equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, Consultando leis, mapas e dados cadastrais, e 
Orçando os custos da obra e informando estes ao tribunal de contas; Elaborar documentos e pareceres 
técnicos em projetos, processos e/ou solicitações pertinentes aos aspectos de planejamento urbano, 
respeitando a legislação e diretrizes urbanas e arquitetônicas vigentes; Contribuir para a organização da 
cidade, analisando projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção, 
reformas, paisagísticos, urbanísticos, entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos: Esclarecendo e 
orientando sobre possíveis dúvidas com relação às obras públicas e particulares, Realizando pareceres 
técnicos, Prestando esclarecimentos sobre o Plano Diretor e demais projetos encaminhados; Conferir a 
compatibilidade das obras com o projeto e/ou memorial descrito, fiscalizando dados técnicos e operacio-
nais em obras, analisando materiais aplicados, medições, entre outros fatores, bem como programando 
inspeções preventivas e corretivas; Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e ativida-
des, de acordo com as posturas municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possí-
vel, as normas ambientais, tributárias e sanitárias; Buscar a constante melhoria do conjunto urbano, das 
edificações e organização urbana, analisando continuamente o Plano Diretor e orientando quanto às 
modificações necessárias; Subsidiar com informações pertinentes a área de compras em licitações e/ou 
concorrências públicas, elaborando planilha de orçamento com especificações de serviços e/ou materi-
ais utilizados, realizando levantamento de preços, montando a documentação técnica necessária, verifi-
cando o cronograma estabelecido e orientando o pessoal na execução das obras; Realizar laudos, in-
formes e/ou pareceres técnicos, entre outros, efetuando levantamento em campo, inspecionando e cole-
tando dados, fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e sugerir medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área; Munir os superiores com informações 
acerca do planejamento e organização físico-espacial do Município, por meio da interpretação de foto-
grafias aéreas, imagens, cartas planialtimétricas e dados complementares, desenvolvendo mapas temá-
ticos que caracterizam as regiões geográficas; Garantir a legalização das edificações, verificando o 
cumprimento das normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências processuais, 
de acordo com o Plano Diretor, respondendo consultas prévias e de viabilidade, vistoriando e/ou inspe-
cionando documentos de projetos; Contribuir com a defesa e desenvolvimento do meio ambiente, parti-
cipando de programas e projetos, bem como da elaboração de relatórios analíticos de acompanhamento 
da execução de projetos e obras relacionados a proteção do meio ambiente; Facilitar a logística do sis-
tema viário da cidade, organizando e promovendo as atividades relacionadas com projeto, construção, 
reconstrução, adaptação, reparo, ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sis-
tema viário do Município de Jaraguá do Sul; Garantir a permanência de registros da história e arquitetura 
locais, coordenando, analisando, avaliando e dando parecer em processos de construções, ampliações, 
reformas e demolições de imóveis históricos, bem como efetuando vistorias e consultando o COMPHA-
AN; Contribuir com a preservação e composição do cenário futuro da cidade: Efetuando o cadastro de 
imóveis históricos, Realizando pesquisa técnica e histórica do imóvel, Auxiliando na elaboração de legis-
lação para proteção de imóveis históricos, Coordenando, acompanhando e/ou efetuando os levantamen-
tos dos imóveis históricos, Elaborando propostas de melhoramento, projetando e planejando obras de 
restauração e revitalização,  Acompanhando e/ou encaminhando para os órgãos competentes, em nível 
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estadual ou federal, projetos de captação de recursos para restauração e revitalização dos imóveis histó-
ricos, Verificando os documentos necessários (memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-
financeiro); Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando informa-
ções, analisando dados, elaborando e definindo diretrizes, metodologias, diagnósticos, técnicas, materi-
ais, orçamentos, entre outros, de modo a buscar aprovação junto aos superiores e órgão competentes; 
Avaliar imóveis de interesse do Município seja para compra, doação, locação, desapropriação e demais 
transações realizadas pelo órgão público, conferindo e avaliando a estrutura física e o mobiliário do bem. 
 
Assistente Social 
Atuar na elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais junto aos órgãos da ad-
ministração pública, direta ou indireta, na perspectiva de fortalecimento da defesa e ampliação dos direi-
tos da população; Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde 
enquanto direito; Diagnosticar problemas sociais do Município, a fim de estudar os possíveis planos de 
atuação para solucioná-los; Identificar situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciá-
ria) e familiar dos usuários com vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formula-
ção das estratégias de intervenção; Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realida-
de social realizado e/ou de demandas trazidas pela comunidade, a fim de contribuir com a qualidade de 
vida e reinserção social dos indivíduos do município de Jaraguá do Sul: Realizando visitas domiciliares e 
Elaborando diagnósticos; Aplicando técnicas do serviço social; Prestando atendimento ao público usuá-
rio das políticas sociais públicas; Encaminhando os indivíduos atendidos conforme a necessidade identi-
ficada; Desenvolvendo ações educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e assis-
tência social; Realizando abordagens individuais, familiares e/ou em grupos; Aconselhando e orientando 
os indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional; Elaborando perícias técnicas, laudos e pareceres 
sociais; Solicitar providências junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas pri-
vadas, Ministério Público e demais órgãos que compõe o Sistema de garantia de Direitos, com vistas a 
mediar o acesso aos direitos da população; Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orien-
tando quanto aos recursos existentes no Município, encaminhando e fornecendo-lhes suporte e informa-
ção; Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos servi-
ços, bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade social; Atuar no atendimento às vítimas de 
situações de emergência e calamidade pública, através da articulação em rede, envolvendo órgãos da 
defesa civil, serviços públicos municipais, estaduais e federal, organizações governamentais e redes so-
ciais de apoio, no sentido de contribuir para a minimização de danos, a proteção social a indivíduos e 
famílias e a reconstrução das condições de vida familiar e comunitária; Contribuir com a formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, participando de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, articulando informações, juntamente com pro-
fissionais de outras áreas, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos; Possibilitar ao Ministério Pú-
blico e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e execuções de programas, projetos e 
serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres sociais; Assessorar, monitorar e avaliar proje-
tos, programas, serviços e benefícios sócio-assistenciais, bem como da rede prestadora de serviços, 
projetos e programas sócio-assistenciais inscritas, registradas, conveniadas ou parceiras; Assessorar 
tecnicamente as Entidades Sociais, buscando adequar os recursos existentes para um atendimento 
mais global às necessidades de seus usuários; Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo 
junto à comunidade, capacitando através da informação e formação, estimulando a população através 
de atividades sócio-educativas, alcançando os objetivos institucionais no que diz respeito à prevenção e 
informação; Contribuir com a efetivação da política de assistência social de forma planejada, visando a 
eficiência e eficácia nas ações propostas, por meio da participação da elaboração do plano plurianual – 
PPA, LDO e LOA; Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, 
possibilitando o entendimento e acompanhamento dos casos; Aprimorar-se constantemente, buscando 
subsídios para o atendimento ao munícipe, participando de reuniões, seminários, cursos, treinamentos 
e/ou outros eventos; Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotando medidas cabí-
veis na solução e prevenção de qualquer incidente. 
 
Auditor Interno 
Prevenir fraudes e erros, por meio da realização de auditorias internas nos órgãos municipais, fundos, 
fundações, autarquias e entidades mantidas com os recursos públicos: Conferindo papéis de trabalho, 
Elaborando documentos e registros dos fatos, informações e provas e Emitindo pareceres; Evitar irregu-
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laridades nos registros contábeis, analisando demonstrações contábeis do Município e certificando a 
efetividade dos procedimentos de controle interno: Conferindo e examinando relatórios contábeis, Emi-
tindo pareceres, Elaborando relatórios, e Verificando a eficácia dos controles internos; Deliberar sobre os 
processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da administração direta, autarqui-
as e fundações; Otimizar a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura, avaliando o cumprimento 
das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos públi-
cos anuais; Informar aos gestores públicos e sociedade sobre as exigências constitucionais em relação 
à aplicação dos recursos públicos, exercendo o acompanhamento sobre a observância dos limites cons-
titucionais de aplicação em gastos envolvidos, por meio da conferência e elaboração de relatórios ge-
renciais e técnicos; Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, auxiliando, sem-
pre que necessário, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Tribunal de Contas da União e a Câmara 
Municipal de Vereadores; Examinar e analisar processos relacionados com a obtenção de recursos pro-
venientes da União, Estados e outros Municípios, através de convênios e outras formas de celebração, 
acompanhando o processo, visando o cumprimento das condições e prazos; Agir em cumprimento à Le-
gislação no que diz respeito aos processos onde a sua área está envolvida: Elaborando e conferindo 
relatórios emitidos, Analisando relatórios pertinentes à sua área de atuação, Enviando relatórios e outros 
documentos ao Tribunal de Contas do Estado,  Dando publicidade às contas públicas, Conferindo pro-
cessos de pessoal, e  Solicitando certidões ao Tribunal de Contas; Informar sobre as audiências públi-
cas, avaliando as metas e contribuindo com a realização do planejamento – PPA, LDO e LOA; Auditar 
os dados dos sistemas de gestão integrada do Município, encaminhando-os ao Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina; Padronizar, regulamentar, interpretar procedimentos técnicos e administrati-
vos, bem como limitar empenhos das entidades governamentais ao final de cada período estabelecido, 
elaborando atos normativos internos sobre procedimentos de controle; Contribuir com a melhora na efi-
ciência e eficácia dos serviços oferecidos pela Prefeitura, analisando os processos pertinentes, contro-
lando as operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres do Poder Público Munici-
pal; Contribuir com o cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública, acompa-
nhando a divulgação dos atos de gestão da administração, conferindo as publicações das Leis, Decretos 
e Portarias nos diversos meios de comunicação. 
 
Biólogo 
Realizar pesquisas sobre as formas de vida, na natureza e laboratório, visando conhecer as característi-
cas, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos: Efetuando estudos e expe-
riências com espécimes biológicos, Analisando a origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, 
meio, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, Incrementando os conhecimentos 
científicos, e Descobrindo suas aplicações em vários campos; Participar da biologia aplicada na agricul-
tura e na criação de animais, orientado diretamente o trabalho no campo; Atender solicitações de resga-
te e salvamento de animais silvestres, evitando assim possíveis situações de risco para os animais e 
para a população: Triando, analisando e direcionando corretamente os animais e Prestando as devidas 
orientações à população; Catalogar e classificar as diferentes espécies de animais da nossa fauna local, 
incluindo também vegetais, a fim de permitir seu estudo e utilização em diversos aspectos; Manter o re-
gistro e controle de dados numéricos, qualitativos e analíticos coletados no ambiente, compilando os 
mesmos, bem como emitir relatórios sobre suas descobertas e conclusões, analisando, avaliando e em-
pregando técnicas estatísticas para fins de registro e controle; Executar análises laboratoriais e para fins 
de diagnósticos, estudos e projetos de pesquisa; Fiscalizar áreas de potencial poder poluidor, visando a 
diminuição da contaminação ambiental; Suprir as demandas do município na área ambiental, por meio 
da elaboração, execução e/ou acompanhamento de projetos, realizando o levantamento das demandas 
e estudo de casos, inspecionando jardins e praças municipais, efetuando levantamento das condições 
reais da fauna e flora, elaborando tecnicamente os projetos e executando o inventário completo de arbo-
rização de rua; Prestar orientações e assessoria aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Muni-
cípio no âmbito de suas atribuições, bem como a população, informando-os corretamente sobre a utili-
zação dos recursos naturais; Possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas 
científicas, estudos e atribuição técnica, bem como auxiliar em futuras pesquisas: Articulando informa-
ções, individualmente ou junto a profissionais de outras áreas e instituições públicas ou privadas, Prepa-
rando informes, laudos, pareceres e demais documentos; Auxiliar na promoção da melhoria da qualida-
de de vida da população, coordenando e executando programas, projetos e políticas sociais desenvolvi-
dos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município, bem 
como prestando as devidas orientações à população no que tange aos problemas relacionados à sua 
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área de competência; Assegurar a preservação do meio-ambiente, recebendo e investigando denúncias 
relacionadas à vigilância de saúde humana, ambiental e animal, emitindo laudos, acionando fiscais, vigi-
lância sanitária e demais órgãos competentes; Detectar agressões ao meio ambiente, acompanhando os 
fiscais, auxiliando e orientando na aplicação das leis, bem como realizando testes físicos, químicos e 
biológicos; Planejar, organizar, controlar e supervisionar atividades por meio de intervenções, legitima-
das por diagnósticos, utilizando-se de métodos e técnicas específicas de consulta, de avaliação, de 
prescrição e de orientação de sessões de atividades físicas e/ou desportivas e intelectivas, com fins 
educacionais, recreacionais e de promoção da saúde, atuando em equipes interdisciplinares e multidis-
ciplinares, observando a legislação pertinente e o Código de Ética Profissional; Prezar pela manutenção 
da horta municipal, com o suporte de profissionais que executam serviços de jardinagem; Realizar o ge-
oprocessamento de informações ambientais, confeccionando mapas de referência para as atividades de 
licenciamento, construções, empreendimentos ou consultas nos setores de planejamento ambiental, 
obras e agrícola; Sensibilizar e estimular a conscientização do público alvo para a importância da manu-
tenção, conservação e preservação do meio ambiente, visando a qualidade e sustentabilidade da vida: 
Promovendo, elaborando e organizando projetos e eventos; Assessorando e divulgando ações relacio-
nadas à educação ambiental informal; Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotan-
do medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 
 
Contador 
Controlar e acompanhar a movimentação contábil da administração direta e/ou de suas entidades, vi-
sando o cumprimento da legislação: Observando a legislação e normas relativas à contabilidade pública 
em nível federal, estadual e municipal, Conferindo, assinando e aprovando os documentos contábeis, 
conforme determinado em legislação, Informando a seus superiores quanto às dificuldades e problemas 
encontrados, Elaborando demonstrações contábeis e a prestação de contas anual das entidades; Pres-
tar informações, responder questionamentos relativos a assuntos pertinentes à contabilidade, subsidiar 
outras áreas e orientar servidores, sempre que necessário; Elaborar, publicar e emitir relatórios exigidos 
pela legislação pertinente, bem como responsabilizar-se pelas informações, em conjunto com o Chefe 
do Poder Executivo e demais Gestores da Prefeitura; Elaborar laudos de atualização monetária sempre 
que necessário; Participar da análise e elaboração dos processos de operações de crédito junto às insti-
tuições financeiras e a Secretaria de Tesouro Nacional; Subsidiar decisões técnicas do Município, opi-
nando sobre a matéria técnica contábil sempre que necessário; Contribuir com o aprimoramento da ges-
tão administrativa do Município, realizando e/ou subsidiando a realização de relatórios de auditoria des-
tinados à Controladoria e Chefe do Poder Executivo; Zelar pelas operações da área, no que tange aos 
procedimentos contábeis, a fim de manter o registro e controle dos processos: Observando os parâme-
tros de qualidade e segurança estabelecidos, Avaliando-os e registrando os resultados obtidos, quando 
necessário; Lendo e interpretando normas, procedimentos e especificações e/ou orientações gerais a 
respeito das atividades desenvolvidas; Manter-se atualizado, acompanhando e interpretando toda a Le-
gislação Federal, Estadual e Municipal relativa à contabilidade pública, a fim de assegurar que todos os 
tributos devidos sejam apurados e recolhidos na forma da Lei, incluindo o cumprimento com as obriga-
ções acessórias, quando se tratar de operações realizadas com o Governo Municipal: Pesquisando e 
estudando toda a legislação fiscal tributária, contábil e de outra natureza, Consultando códigos, leis, ju-
risprudências, prejulgados e outros, a fim de registrar os fatos conforme a legislação aplicável; Acompa-
nhar as atividades desenvolvidas na área, acompanhando, orientando e/ou realizando os processos rea-
lizados pelo setor: Orientando a classificação e avaliação das receitas e despesas, Planejando e/ou exe-
cutando os controles auxiliares, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e fi-
nanceiros; Agilizar e garantir a qualidade do trabalho de auditoria, atendendo e acompanhando os traba-
lhos da auditoria externa do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União; Subsidiar 
o agente público de informações, evitando possíveis sanções: Elaborando defesa técnica em processos 
de prestação de contas anuais, Argumentando tecnicamente, a fim de solucionar problemas contábeis, 
orçamentários e financeiros citados em diligências do TCE-SC. 
Quando atuando em processos de Auditoria: 
Realizar a verificação analítica e operacional de aspectos técnicos científicos e estruturais das diversas 
instituições prestadoras de serviços e dos gestores de recursos oriundos de transferências da União e 
do Estado (SUS; FUNDEB; MDE; FNAS; FEAS e de outras transferências fundo a fundo); Auditar fichas 
clínicas, prontuários, documentos, dados, materiais e outros procedimentos de interesse do serviço, ava-
liando a qualidade do serviço e adotando providências no sentido de estimular as conformidades e/ou 
prevenir ou reprimir as não conformidades; Analisar os aspectos financeiros, contábeis e jurídicos das 
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diversas instituições prestadores se serviços e dos gestores do SUS, FUNDEB, MDE, FNAS, FEAS e de 
outras transferências fundo a fundo. 
 
Educador Social de Nível Superior - Artes 
Assistir aos usuários das políticas sociais de proteção básica e especial, programando e desenvolvendo 
atividades de integração, educativas e recreativas, atendendo às suas necessidades básicas e acordo 
com a faixa etária, a fim de permitir sua emancipação e integração na sociedade; Intensificar o convívio 
social, bem como o lazer na comunidade, promovendo, organizando e desempenhando atividades soci-
ais, dinâmicas, brincadeiras e outros; Incentivar a autonomia e criatividade dos usuários dos serviços da 
Assistência Social, através de atividades sócio-educativas, recreativas, culturais, com pessoas de diver-
sas faixas etárias, conforme planejamento do serviço, tais como, ministrando atividades artísticas como 
pintura, modelagem, reaproveitamento de materiais recicláveis, música, teatro, literatura, dentre outras; 
Fortalecer a auto-estima e autonomia do usuário e família que utilizam os serviços da assistência social 
do município, superando traumas sofridos e desenvolvendo o trabalho com regras e limites tornando 
pessoas responsáveis e capazes de exercer suas funções futuras; Efetuar o levantamento de materiais 
para as atividades a partir do planejamento da unidade/serviço; Utilizar métodos práticos e acessíveis a 
todos nas atividades ministradas, mostrando o passo a passo, para que os participantes aprendam de 
modo progressivo; Atualizar-se com relação a novos conhecimentos, modelos e materiais para realizar 
os trabalhos, prezado sempre a motivação do grupo; Organizar os grupos das oficinas, elaborando horá-
rios para as oficinas e demais atividades administrativas necessárias para o bom desempenho das ativi-
dades; Efetuar levantamento de materiais para as atividades a partir do planejamento da unida-
de/serviço.  
 
Engenheiro Civil 
Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo metodologias de execução, 
cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem como especificando 
equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a qualidade da obra dentro 
da legislação vigente; Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de 
construção, reformas, paisagísticos, urbanísticos, sistemas de abastecimento de água, tratamento de 
esgotos, de projetos de organização e controle de circulação de ruas, rodovias e outras vias de trânsito, 
entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre possíveis dúvidas 
com relação às obras públicas e particulares; Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando 
necessidades, coletando informações, analisando dados, elaborando e definindo metodologias, diagnós-
ticos, técnicas, materiais, orçamentos, entre outros, de modo a buscar a aprovação junto aos superiores 
e órgãos competentes; Elaborar planilha de orçamento com especificação de serviços e/ou materiais 
utilizados, bem como suas respectivas quantidades, realizando levantamento de preços, a fim de subsi-
diar com informações pertinentes a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas, obser-
vando as normas técnicas; Gerenciar obras em andamento: Acompanhando tecnicamente todas as suas 
fases de execução, Controlando o recebimento de materiais e serviços, Supervisionando a segurança da 
obra e o pleno cumprimento das normas e procedimentos de segurança por parte da mão de obra sele-
cionada, Controlando o cronograma físico e financeiro da obra, otimizando processos construtivos e rea-
lizando ajustes de campo a fim de garantir o cumprimento dos mesmos; Garantir a qualidade do empre-
endimento e/ou projeto de obra em andamento: Verificando o atendimento a normas, padrões e proce-
dimentos preestabelecidos, Fiscalizando o controle ambiental do empreendimento, Elaborando o projeto 
de construção, Calculando os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a 
mesma, Preparando plantas e especificações da obra, Indicando tipos e qualidade de materiais, equi-
pamentos e mão de obra necessária, Efetuando um cálculo aproximado dos custos, Analisando ensaios 
materiais, de resíduos e insumos, Auditando permanentemente o trabalho realizado nas fases do projeto 
e Orientando os profissionais envolvidos; Fiscalizar obras e serviços contratados pelo município, elabo-
rando posteriormente planilhas de medições para aprovação e pagamento; Notificar através de ofícios 
as empresas fornecedoras que não estiverem cumprindo com as especificações descritas no contrato 
feito com a prefeitura; Prestar assistência técnica em processos licitatórios: Estabelecendo critérios para 
a pré-qualificação de serviços e obras, Preparando termos de referência para a contratação de serviços 
e obras, e Prestando suporte para a preparação do edital de concorrência, Julgando propostas técnicas 
e financeiras; Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em 
campo, inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e suge-
rir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área; Desen-
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volver projetos de pesquisa, a fim de implementar tecnologias: Realizando ou solicitando ensaios de 
produtos, métodos, equipamentos e procedimentos; Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, 
no que tange a legalidade, verificando o cumprimento das normas de licenciamento de atividades e 
construção e/ou das exigências processuais; Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos 
e atividades, de acordo com as posturas municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que 
possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias; Realizar vistorias “in loco” de áreas resultantes 
de escorregamentos, interiores de edificações com alto risco de ruírem e ainda prestar orientações a 
moradores para evacuação e interdição de áreas com alto risco de ocorrerem sinistros; Organizar e 
manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros técnicos, imóveis, lote-
amentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamentos urbanos, entre ou-
tros; Participar de processos judiciais, representando o município através de informações e documentos 
levantados previamente; Elaborar projetos para captação de recursos. 
 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Acompanhar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente; Desenvolver e executar técnicas 
de segurança do trabalho, do projeto e execução, referentes aos ambientes de trabalho e a todos seus 
componentes, preservando a integridade física, mental e social do servidor e do patrimônio municipal; 
Vistoriar as áreas de trabalho levantando e avaliando os riscos de insalubridade e periculosidade tais 
como: ventilação, níveis de iluminação, radiação, conforto térmico, ruídos, vibrações, substâncias agres-
sivas; Estudar e implantar sistemas de proteção contra incêndios, bem como a distribuição, manutenção, 
instalação e controle dos equipamentos de proteção contra incêndios; Propor medidas preventivas e cor-
retivas, analisando acidentes de trabalho, investigando as suas causas; Analisar riscos e estabelecer 
planos de ação preventivos e corretivos; Manter o registro e análise de cadastro de estatísticas de aci-
dentes; Emitir e divulgar documentos técnicos e notificações de risco; Supervisionar e orientar tecnica-
mente a CIPA; Articular e realizar intercâmbio com entidades ligadas às atividades de segurança do tra-
balho; Prestar orientações a equipe de segurança do trabalho; Recomendar e especificar equipamentos 
de proteção individual conforme o tipo de atividade e risco existente. 
 
Engenheiro Eletricista 
Elaborar, executar e fiscalizar projetos de engenharia relacionados a edificações, rede pública de ener-
gia elétrica, iluminação pública, semáforos e controladores de velocidade; Executar projetos luminotécni-
cos e elétricos, utilizando tabelas normas técnicas, visando a segurança e iluminação de obras públicas; 
Redigir memorial descritivo e de especificação sobre projetos elétricos e de pára-raios, adaptando e 
aprimorando o modelo padrão existente de acordo com cada obra, bem como especificar a maneira de 
fazer e os materiais a serem utilizados; Projetar e analisar instalações elétricas e de pára-raios, usando 
tabelas e normas técnicas; Orientar e redigir laudos e pareceres técnicos, sobre projetos elétricos; Anali-
sar as solicitações para instalação de redes elétricas e iluminação pública; Elaborar projetos, preparando 
desenhos técnicos em planta e descritivos de materiais e serviços, cronogramas físicos e financeiros 
necessários para execução dos projetos; Efetuar levantamento de custo dos materiais e serviços de im-
plantação de projetos e de solicitações, levando sempre em consideração a qualidade de materiais a 
serem elétricos utilizados; Vistoriar, fiscalizar e acompanhar a manutenção das redes públicas de ener-
gia, iluminação pública, e demais obras municipais. 
 
Farmacêutico 
Atender a demanda da população no que se refere à distribuição de medicamentos, visando manter o 
fluxo adequado de distribuição aos usuários e/ou serviços e racionalizar a compra de medicamentos pa-
dronizados: Planejando a aquisição e distribuição de medicamentos, Acompanhando todo o processo de 
elaboração de pedidos e compras, desde a relação de pedidos até a presença no pregão, Realizando 
procedimentos administrativos de controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos, entre ou-
tros, a fim de gerar relatórios de utilização, permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a quan-
tidade necessária de medicamentos a serem comprados no próximo período, Elaborando lista de medi-
camentos e quantidades necessárias, Planejando registro de preços, Participando de compras mensais, 
Realizando a análise das amostras via internet com laudo de aceitabilidade, Autorizando a dispensação 
para as Unidades de Saúde mediante pedido, Recebendo as receitas do público e analisando-as, For-
necendo os medicamentos de acordo com a necessidade do requisitante e padronização do Município; 
Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, a respeito de medicamentos, modo de utilizar e 
processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às informações pertinentes 
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ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este, bem como evitar trocas, uso inadequa-
do ou irracional de medicamentos; Atender a legislação vigente, organizando e estruturando a farmácia 
de acordo com as normas definidas; Responder tecnicamente e legalmente pela farmácia, desempe-
nhando, administrando e coordenando as atividades que lhe são inerentes, tais como seleção, progra-
mação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de insumos farmacêuticos; Atuar no re-
cebimento e armazenagem de medicamentos, a fim de garantir que o que foi comprado foi entregue, 
bem como garantir a qualidade de estocagem dos produtos: Conferindo volumes, quantidades, valida-
des, valores referentes às autorizações, Dando entrada no sistema específico e Controlando condições 
de estoque e armazenagem; Garantir que os medicamentos vencidos sejam descartados com seguran-
ça e de acordo com as normas ambientais, definindo o destino de produtos vencidos, providenciando o 
recolhimento e encaminhamento para a empresa responsável pela coleta; Atender a necessidade da 
população e a qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto, participando ativamente no 
processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de licitação sobre características 
técnicas dos mesmos, tomando como base os protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades cientí-
ficas e instituição congêneres; Participar da comissão da farmácia e terapêutica do município; Contribuir 
com o correto andamento das ações na área de vigilância epidemiológica, saúde ambiental e sanitária, 
bem como de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais, participando do pla-
nejamento, execução, acompanhamento e avaliação destas ações; Contribuir para que os resíduos de 
farmácias, postos e/ou outras unidades de saúde sejam destinados corretamente, de acordo com as 
normas sanitárias: Realizando o levantamento dos resíduos produzidos e Elaborando e implementando 
ações que visem a eliminação destes resíduos; Realizar o balanço de medicamentos controlados, en-
caminhando periodicamente os relatórios necessários para a Vigilância Sanitária responsável, visando 
seguir os procedimentos legais, bem como manter o órgão fiscalizador informado; Contribuir com a saú-
de da população, garantindo o cumprimento da legislação vigente, no que tange aos procedimentos re-
lacionados à sua área: Desenvolvendo ações de fiscalização e de orientação aos estabelecimentos nas 
atividades de vigilância sanitária de serviços de saúde, bem como de produtos de interesse à saúde, hi-
giene e saneamento, Elaborando, instruindo, julgando e dando ciência de processos administrativos sa-
nitários aos estabelecimentos autuados por infringir os dispositivos da legislação de vigilância sanitária 
vigente, Emitindo pareceres técnicos sobre questões da legislação sanitária em vigor, Respondendo so-
licitações e questionamentos da promotoria, dos órgãos de classe, dos conselhos de saúde de usuários 
concernentes às atividades de vigilância em saúde; Participar de ações de investigação epidemiológica, 
organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; 
Contribuir com os processos de tomada de decisão, participando da coleta e análise de dados; Controlar 
entorpecentes e produtos equiparados, registrando a sua saída em documentos apropriados, a fim de 
atender aos dispositivos legais; Auxiliar na elaboração de planos, programas e políticas, em parceria 
com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia disponível, visando efetivar a formulação de 
uma política de Assistência Farmacêutica Municipal e a implantação de ações capazes de promover a 
melhoria das condições de assistência à saúde da população; Fiscalizar e vistoriar em estabelecimentos 
de saúde, inspeção e interdição de estabelecimentos de saúde, cadastro e controle de receitas e balan-
ços referentes a farmácias e drogarias, para fornecimento de receituário; Promover a educação em saú-
de, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, atra-
vés de reuniões, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros eventos; Acompanhar in loco, 
quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou estabelecimentos de saúde. 
 
Farmacêutico Bioquímico 
Planejar e organizar o trabalho da equipe de laboratório, bem como manter o controle interno do mesmo, 
a fim de obter resultados de qualidade, com segurança, buscando a minimização de erros: Definindo as 
atribuições de cada profissional da sua equipe, Definindo as regras e normas de atendimento e de reali-
zação das atividades, como análises de exames e entrega de resultados, Prestando orientações sobre 
todas as atividades do laboratório, entre elas: como liberar resultados compatíveis, instruções sobre re-
coletas, repetições de exames, preparo de soluções de controle analítico, manutenção e controle de 
equipamentos, controle dos reagentes, entre outros, Realizando reuniões periódicas para esclarecimen-
tos e repasse de regras e normas; Facilitar e padronizar as atividades, garantindo que todos os servido-
res utilizem as mesmas técnicas dentro do laboratório, por meio da elaboração de manuais de procedi-
mentos e POPs (Procedimentos Operacionais Padrão); Contribuir para a confirmação e/ou descarte de 
diagnósticos, zelando pela confiabilidade das informações: Acompanhando, orientando e/ou realizando 
exames clínico-laboratoriais, de exudatos e transudatos humanos, Empregando materiais, aparelhos e 
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reagentes apropriados, Elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados, de acordo com as normas e 
promovendo o controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados; Otimizar resultados e melho-
rar a qualidade dos exames realizados, mantendo o controle externo – Programa Nacional de Controle 
da Qualidade – PNCQ: Recebendo controle com inspeção em todo material, Organizando a equipe e 
definindo atribuições para a realização das provas, Analisando resultados obtidos e concordância dos 
mesmos, Realizando e/ou solicitando repetições necessárias, Finalizando as análises, Buscando colo-
cação (resultado das provas) e fazendo o repasse aos servidores e a (ao) Secretária (o) de Saúde; 
Acompanhar todo o processo de elaboração de pedidos e compras para o laboratório, desde a relação 
de pedidos até a presença no pregão, passando por pré-cotação, análise das amostras via internet com 
laudo de aceitabilidade, entre outros, com o objetivo de melhorar fornecedores, a qualidade dos produ-
tos utilizados e garantir a continuidade dos trabalhos; Elaborar projetos para a compra de equipamentos, 
realizando o levantamento da demanda de exames e necessidade de equipamentos para agilizar a aná-
lise do resultado, bem como orçando os mesmos; Possibilitar uma maior quantidade de análises, para 
melhorar os diagnósticos realizados pelo Município e otimizar/agilizar resultados, por meio da elabora-
ção de projetos para a realização/implementação de novos exames: Verificando a demanda do Municí-
pio, Avaliando o prazo para obtenção de resultados em laboratórios externos, Analisando recursos para 
realização desses exames no município e Pesquisando e realizando contato com fornecedores; Fazer a 
manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 
especiais e fórmulas químicas, visando atender a produção de medicamentos e outros preparados; Rea-
lizar fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, formulas, pro-
dutos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; Elaborar, instruir, julgar e dar 
ciência de processos administrativos sanitários aos estabelecimentos autuados por infringir os dispositi-
vos da legislação de vigilância sanitária vigente; Emitir parecer técnico sobre questões da legislação sa-
nitária em vigor; Responder a solicitações e questionamentos da promotoria, dos órgãos de classe, dos 
conselhos de saúde e de usuários concernentes às atividades de vigilância em saúde; Participar de 
ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio 
de amostras para análise laboratorial; Identificar, estabelecer, implantar e monitorar procedimentos e 
operações que estejam associadas com aspectos do meio ambiente; Inteirar-se de novas técnicas e de-
finições, com o intuito de melhorar a execução dos exames e otimizar resultados, participando de trei-
namentos externos como representante do Município. 
 
Fiscal de Posturas 
Fiscalizar as determinações estabelecidas pela legislação urbanística, em especial as do Plano Diretor e 
as do Código de Posturas, observando e fazendo observar notadamente a ocupação ou não, a utilização 
ou não dos logradouros públicos, o cumprimento das obrigações assumidas pelos particulares frente ao 
Município, o controle das águas pluviais, o sistema de eliminação de dejetos, o funcionamento do co-
mércio, da indústria e dos prestadores de serviço; Zelar pelo cumprimento do código de posturas, pre-
zando pelo correto andamento das atividades relacionadas: Fiscalizando a licença para funcionamento 
em estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, ambulantes, autônomos, feiras, 
certames, festejos comemorativos, diversões públicas, propaganda volante e/ou outros estabelecimen-
tos, profissionais e/ou eventos que exercem atividades no Município, Fiscalizando sobre o horário de 
atuação dos estabelecimentos, profissionais e/ou eventos que exercem atividades no Município, Audi-
tando a fabricação, comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos, Auditando a higiene e o 
asseio das vias públicas, praças, terrenos baldios e controle do lixo e Fiscalizando a utilização e preser-
vação estéticas das vias públicas; Efetuar levantamentos e verificações em imóveis, a fim de realizar a 
atualização do Imposto Predial e Territorial Urbano, assegurando a exatidão dos mesmos; Atender às 
reclamações do público quanto a problemas referentes às residências, estabelecimentos comerciais, 
industriais ou prestadores de serviços, contribuindo para o bem-estar dos munícipes; Arquivar projetos, 
plantas, alvarás, entre outros documentos, seguindo os padrões e as normas preestabelecidas, com a 
finalidade de conservar estes documentos, bem como facilitar a sua localização; Participar de processos 
judiciais, defendendo o município através de informações e documentos levantados previamente; Man-
ter-se atualizado sobre a política de fiscalização de posturas, acompanhando as alterações e divulga-
ções feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; Manter seus 
superiores atualizados quanto aos serviços executados, elaborando relatórios de vistorias realizadas e 
demais atividades pertinentes à sua atuação; Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, 
adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 
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Fiscal de Transportes Urbanos 
Zelar pelo correto funcionamento do sistema de transporte coletivo do Município, executando a fiscaliza-
ção nos meio de transporte coletivo, transporte especial e táxis: Verificando se os transportadores estão 
agindo dentro das normas e se estão prestando serviço de qualidade, bem como se possuem alvará e 
cadastro junto ao Município, Controlando horários de saída e chegada de veículos, Remanejando veícu-
los e operadores, Realizando levantamentos qualitativos e quantitativos referentes ao transporte coleti-
vo, tais como linhas, abrigos de ponto de ônibus, qualidade, quantidade e outros aspectos; Contribuir 
com a boa funcionalidade dos veículos que atendem ao Município, verificando o estado dos veículos de 
transporte coletivo, especial e táxi que estão circulando, através de vistoria e conferência de toda a do-
cumentação cabível, aprovando ou reprovando, quando necessário, os veículos; Verificar as denúncias 
feitas através da Ouvidoria ou por solicitação da chefia, tomando as medidas cabíveis relacionadas aos 
casos identificados, inclusive a aplicação de sansões, caso haja descumprimento na legislação em vigor; 
Realizar a apreciação e aprovação de consultas de viabilidade para alvará de localização e funciona-
mento; Providenciar respostas aos recursos impetrados em instâncias jurídicas e administrativas; Dirigir 
veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotando medidas cabíveis na solução e prevenção 
de qualquer incidente. 
 
Fiscal de Vigilância em Saúde 
Executar atividades de fiscalização aplicando às normas, leis e posturas municipais: Em estabelecimen-
tos de industrialização, armazenamento, transporte e comercialização de produtos alimentícios, farma-
cêuticos, saneantes químicos de uso doméstico, produtos para saúde, verificando as condições sanitá-
rias de seus interiores, limpeza dos equipamentos, formas de armazenamento, embalagem, rotulagem, 
suprimento de água, condições de asseio do seu manuseio, BPF e outros, Em estabelecimentos de 
hospedagem e estabelecimentos de esporte e lazer, verificando a conservação de suas estrutura e con-
dições sanitárias de seus interiores como ventilação e de iluminação, do abastecimento de água, e ou-
tros, Em estabelecimentos de saúde, analisando planos de gerenciamento de resíduos, monitorando a 
qualidade e eficácia de procedimentos e produtos, serviços e certificação profissional dos responsáveis, 
Em estabelecimentos de beleza e estética, verificando a procedência dos produtos utilizados, exigindo a 
correta limpeza e desinfecção de materiais e em outros locais indicados e de interesse da prefeitura; Ga-
rantir o cumprimento do código de saúde do município e suas normas técnicas especiais bem como a 
legislação sanitária federal, estadual e municipal, efetuando registros, expedindo relatórios, comunica-
ções, apreensões, interdições, notificações, embargos, roteiros, autos de coleta, intimações, impondo 
penalidades, determinando providências previstas em lei, de regulamento ou de convênio, com o objeti-
vo de prevenir e reprimir as ações ou omissões que comprometam a saúde pública; Instaurar e instruir 
processos; Realizar diligências, receber sugestões e reclamações e prestar informações à comunidade 
referentes a vigilância sanitária; Efetuar ações em saneamento básico: Aprovando sistema de tratamen-
to de esgoto, controlando a potabilidade da água do sistema de distribuição público e também os indivi-
duais, Atendendo as denúncias de esgoto a céu aberto, criações de animais, acúmulo de lixo e outros; 
Responsabilizar-se pela destinação final dos produtos apreendidos; Coletar amostras e encaminhá-las 
para análise; Proceder à inspeção nos imóveis novos ou reformados para liberação do Alvará de habite-
se, verificando as condições de saneamento para o escoamento das águas usadas, dos sanitários, cozi-
nhas e tanques e outros; Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotando medidas 
cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 
 
Fiscal em Edificações 
Possibilitar e assegurar o uso dos imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e 
com a devida licença para execução; Zelar pelo cumprimento das normas municipais estabelecidas, fis-
calizando e verificando reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando 
se possuem alvará expedido pela prefeitura; Contribuir com a expedição do habite-se, vistoriando os 
imóveis em construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição, bem como verificando 
se estão de acordo com o projeto; Providenciar a notificação aos contribuintes, comunicando-os para 
efetuar a retirada dos projetos aprovados; Contribuir com o cumprimento da lei através da regularização 
de infrações, notificando e autuando os contribuintes e informando-os sobre a legislação vigente; Sugerir 
medidas para solucionar possíveis problemas relativos à fiscalização de obras de construção civil, por 
meio da elaboração de relatórios de vistorias realizadas; Contribuir com a difusão da legislação, man-
tendo-se atualizado sobre a política de fiscalização de obras, bem como acompanhando as alterações e 
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divulgações em publicações; Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotando medi-
das cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 
 
Fiscal Tributarista 
Promover a arrecadação municipal, primando pela justiça tributária e pelo combate à sonegação, por 
meio da constituição do crédito tributário: Realizando lançamentos tributários, Examinando a autentici-
dade dos documentos em que se basearam os lançamentos efetuados pelo contribuinte, Procedendo a 
revisão de lançamentos de ofício, Homologando, auditando receitas e aplicando penalidades previstas 
na legislação, Revisando as declarações dos tributos administrados pela Fazenda Municipal, Realizando 
auditoria, diligência, perícia e fiscalização de documentos fiscais dos contribuintes, Praticando todos os 
atos concernentes à verificação do lançamento e recolhimento dos tributos municipais, bem como de 
tributos estaduais e federais, por convênio ou delegação, Verificando e se necessário exigindo a apre-
sentação de documentos relativos a informações econômico-fiscais, Interditando, se necessário, estabe-
lecimento comercial, industrial e de prestação de serviços, para exame de irregularidades constatadas, 
bem como realizando busca e à apreensão de mercadorias, bens, livros, documentos e assemelhados; 
Lavrar notificações fiscais, autos de infrações, autos de apreensões, intimações, termos e demais docu-
mentos indispensáveis a realização das atividades e atribuições da função; Intimar contribuinte ou res-
ponsável para comparecer à repartição fazendária, a fim de que este preste esclarecimentos ou informa-
ções escritas e/ou verbais em processos fiscais que estão em andamento, bem como nos casos de inte-
resse da fazenda pública; Solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de 
terceiros, às pessoas e entidades obrigadas, mencionadas na legislação tributária; Verificar o cumpri-
mento das obrigações tributárias do sujeito passivo, com ou sem estabelecimento, inscrito ou não no 
cadastro fiscal do município; Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obriga-
ção tributária, nos termos da lei; Planejar, coordenar e controlar as atividades de fiscalização, realizando 
pesquisa e investigação das atividades desenvolvidas no município, com o objetivo definir as ações fis-
cais a seres desenvolvidas; Analisar, elaborar e proferir decisões ou pareceres em processo administra-
tivo fiscal, inclusive os relativos ao de consulta, ao conhecimento de direito creditório, à compensação, à 
solicitação de retificação de declaração, livros ou documentos fiscais, à imunidade, à isenção, à suspen-
são, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos, bem como participar de órgãos de julga-
mento singulares ou colegiados; Elaborar defesa de processos administrativo fiscais em recursos de 1ª 
Instância Administrativa; Nomear fiel depositário de livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos fis-
cais, bem como de quaisquer outros bens apreendidos; Preparar minuta de cálculo de exigência tributá-
ria, inclusive quando alterada por decisão administrativa ou judicial; Pronunciar-se nos procedimentos 
referentes aos tributos municipais; Gerenciar os cadastros fiscais, as informações econômico-fiscais e 
demais bancos de dados de contribuintes, autorizando e homologando sua implantação e atualização; 
Zelar pela manutenção da base de dados dos contribuintes, verificando a situação cadastral destes e 
notificando aqueles que estão com a situação cadastral irregular; Elaborar pareceres, minutas de atos 
normativos e emitir laudos, declarações, certidões e/ou outros documentos em matéria tributária; Autori-
zar a impressão de documentos fiscais e a utilização de impressor fiscal, bem como supervisionar o cre-
denciamento de usuários dos sistemas informatizados da administração tributária; Analisar processos de 
confissão espontânea de dívida com pedido de parcelamento do ISSQN e emitir notificação de lança-
mento de tributo; Proceder ao enquadramento dos contribuintes no regime de estimativa com base na 
legislação vigente; Realizar atividades administrativas e/ou burocráticas relacionadas à sua área de atu-
ação; Prestar orientações e esclarecimentos ao contribuinte sobre a legislação tributária e correlata, in-
clusive realizando plantões fiscais; Contribuir com o aperfeiçoamento tributário e da legislação vigente, 
envolvendo atividades de planejamento, coordenação, controle, supervisão e orientação: Apresentando 
estudos e sugestões para o aperfeiçoamento do sistema tributário, Assessorando, quando solicitado, as 
autoridades superiores, Prestando-lhes assistência especializada, com vista à formulação e à adequa-
ção da política tributária municipal, Mantendo-se atualizado sobre as alterações da legislação tributária, 
Acompanhando as publicações pertinentes; Colaborar com os órgãos responsáveis pela representação 
judicial, prestando informações nas ações em que o município seja autor ou réu em matéria tributária; 
Acompanhar a formação do índice de valor adicionado referente ao ICMS e FPM do Município; Pronun-
ciar-se nos procedimentos de inscrição, alteração, suspensão, baixa e cancelamento de inscrição no ca-
dastro fiscal, mobiliário e imobiliário de contribuintes, referentes aos tributos municipais; Praticar ações 
administrativas visando combater a sonegação e a evasão fiscal; Participar de programa de pesquisa e 
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treinamento relativo à matéria tributária; Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, ado-
tando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 
 
Fisioterapeuta 
Realizar avaliações fisioterapêuticas através da correlação entre anamnese, exame físico, testes especí-
ficos e exames complementares, quando necessário, a fim de identificar e tratar corretamente possíveis 
disfunções; Elaborar diagnóstico fisioterapêutico, com a finalidade de detectar as alterações apresenta-
das, considerando desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade: Analisando e estudando 
os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e funcionamento, Prescrevendo métodos e 
técnicas que melhor possam restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física ou mental dos usuá-
rios; Planejar estratégias de intervenção junto aos pacientes a curto médio e longo prazo, prescrevendo 
tratamentos conforme necessidades de cada caso, definindo objetivos, condutas, procedimentos, fre-
quência e tempo da intervenção; Redigir laudos fisioterapêuticos e elaborar pareceres técnicos, gerando 
informações pertinentes, bem como registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, 
sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência; Desenvolver ações educativas e 
preventivas, prestando orientações, ministrando palestras/formações para profissionais que possam ser 
multiplicadores das ações e do conhecimento; Promover ações terapêuticas preventivas a instalações 
de processos que levam a incapacidade funcional laborativa, bem como analisar os fatores ambientais 
contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais laborativos, desenvolvendo programas coletivos 
contributivos à diminuição dos riscos de acidentes de trabalho; Direcionar os serviços e locais destina-
dos a atividades fisioterápicas e/ou terapêuticas ocupacionais, bem como a responsabilidade técnica 
pelo desempenho dessas atividades; Divulgar métodos e técnicas de fisioterapia ocupacional, ressalva-
dos os casos de produção científica autorizada na lei; Efetuar treinamento com os pacientes no uso de 
próteses, objetivando sua adaptação e maior dependência; Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, 
efetuando avaliação postural dos servidores, analisando a funcionalidade dos equipamentos e acessó-
rios de trabalho, intervindo e organizando ergonomicamente os ambientes de trabalho; Efetuar avaliação 
fisioterápica da condição física do servidor submetido ao exame admissional; Auxiliar no desenvolvimen-
to de palestras aos servidores, com temas preventivos (alcoolismo, drogas, tabagismo, postura ergonô-
mica, DST-AIDS e outros); Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas 
participativos adotados pela prefeitura, perseguindo os objetivos definidos nos respectivos programas 
e\ou pelo superior imediato. 
 
Fonoaudiólogo 
Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, objetivando a qualidade de vida dos pacientes: Ava-
liando e identificando problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, Empregando técnicas pró-
prias de avaliação como exames fonéticos, da linguagem, audiometria, impedanciometria, gravação e 
outras, e Estabelecendo o plano de treinamento ou terapêutico; Prestar atendimento a pacientes, familia-
res e/ou cuidadores para prevenção, habilitação e/ou reabilitação de pessoas: Identificando a origem 
dos distúrbios, Realizando contatos com a escola e outros cuidadores do paciente quando necessário, 
Utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia, Planejando, desenvolvendo e exe-
cutando campanhas de incentivo a prevenção, Desenvolvendo estratégias e atividades terapêuticas com 
grupos especiais (gestantes, neonatos, idosos, entre outros), Encaminhando os indivíduos para médi-
cos, psicólogos, dentistas e demais profissionais da saúde conforme a necessidade identificada; Com-
plementar o diagnóstico de pacientes, emitindo pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilida-
de de reabilitação fonoaudióloga; Promover, aprimorar e prevenir aspectos relacionados à audição, lin-
guagem (oral e escrita), motricidade oral e voz, favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos 
educandos da rede de ensino do município: Realizando capacitações e assessorias por meio de escla-
recimentos, palestras, orientação, estudo de casos, entre outros, Planejando, desenvolvendo e execu-
tando programas fonoaudiológicos, Orientando quanto ao uso da linguagem, motricidade oral, audição e 
voz, Realizando observações e triagens fonoaudiológicas com posterior devolutiva e orientação aos 
pais, professores e equipe técnica, Contribuindo na realização do planejamento e das práticas pedagó-
gicas da instituição; Elaborar projetos e desenvolver trabalhos que visem a prevenção, promoção e rea-
bilitação da fala, visando melhorar e incrementar o atendimento fonoaudiológico; Participar de equipes 
multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem e suas consequências na expressão, 
promovendo a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando ações e deci-
sões; Promover a formação continuada na área de Educação Especial para os profissionais da Educa-
ção e estagiários e auxiliares de turma da rede municipal; Participar da avaliação da necessidade da 
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contratação de estagiários/auxiliares de turma nas classes que têm alunos com deficiências, altas habili-
dades/superdotados e transtorno global do desenvolvimento; Manter o registro das atividades realiza-
das, preenchendo os formulários necessários. 
 
Geólogo 
Atender as necessidades da população e/ou Município, desempenhando atividades em programas de 
atendimento emergencial; Programar, coordenar e executar o mapeamento geológico de recursos hídri-
cos, áreas de risco e áreas suscetíveis a desastres do Município, de forma a subsidiar o planejamento 
técnico-econômico de utilização ou preservação de determinada área; Subsidiar projetos de intervenção 
com pareceres geológicos/geotécnicos, na intenção de informar em relação à possibilidade e a conveni-
ência da utilização do solo para determinados fins: Realizando avaliações sobre características e condi-
ções de terrenos e Elaborando projetos geotécnicos e ambientais; Avaliar as possibilidades de explora-
ção ou preservação de depósitos minerais não metálicos, utilizando dos conhecimentos científicos e téc-
nicos para dimensionar e calcular possíveis jazidas de minérios no município; Fornecer dados necessá-
rios a pesquisas e trabalhos a serem desenvolvidos, determinando a composição, a estrutura e o históri-
co de evolução de rochas e sedimentos encontrados nas áreas do município, analisando também sedi-
mentos de fundos de rios, com análise granulométrica e tentativa de definição de origem e possibilidade 
de utilização como minério; Atuar na aplicação da Legislação Ambiental e Mineral e do Plano Diretor do 
Município e da Defesa Civil, alertando em casos de exploração indevida de recursos, bem como pres-
tando assessoramento em projetos que envolvam áreas de preservação permanente; Realizar vistorias 
e mapeamento das áreas de risco e de desastres, bem como orientando evacuações e interdições; Man-
ter atualizados os estudos no que tange à composição e à estrutura da crosta terrestre, examinando ro-
chas, minerais e remanescentes de plantas e animais, para identificar os processos de evolução da terra 
e estabelecer a natureza e a cronologia das formações geológicas do Município; Elaborar especificações 
técnicas e esboço de áreas estudadas, utilizando fotografias aéreas ou outras ferramentas, com o intuito 
de apresentá-las sob forma de mapas temáticos, diagramas geológicos e cartas de enchente; Acompa-
nhar a construção de galerias, poços artesianos, instalações de superfícies e obras de terraplenagem, 
orientando e controlando o desenvolvimento dos trabalhos visando a garantia das condições adequadas 
de segurança para a execução dos serviços; Realizar o acompanhamento da execução de obras de con-
tenção em geral e aplicar os conhecimentos da geotecnia, visando o correto dimensionamento e estabi-
lização de obras públicas municipais; Elaborar pareceres, relatórios e informes técnicos, após levanta-
mento de campo e pesquisa, orientando e acompanhando atividades relacionadas a ocupação do solo, 
extração mineral ou destinação de resíduos urbanos, hospitalares ou industriais, passíveis de causarem 
poluição do solo e águas subterrâneas; Participar de grupos de trabalho, comandos de operações de 
desastres e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades, públicas ou particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, ofere-
cendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretri-
zes, planos e programas de trabalhos afetos ao município; Elaborar plano municipal de redução de ris-
cos (PMRR); Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas participativos 
adotados pela Prefeitura; Elaborar projetos de prevenção e correção para captação de recursos; Anali-
sar projetos geotécnicos, de terraplenagem, de loteamentos, de desmembramentos e de construções 
em relação à ocupação do solo (cortes, aterros e desmatamentos). 
 
Médico - Clínico Geral (20 horas) 
Médico - Clínico Geral (40 horas) 
Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde 
pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva; Desenvolver ações em saúde que con-
tribuam para o bem estar dos usuários, por meio da realização de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese, Realizando exame físico e solicitando exames complementares, Realizando e/ou 
supervisionando propedêutica instrumental, Interpretando dados de exames clínicos e exames comple-
mentares, Diagnosticando o estado de saúde do paciente, Planejando, indicando e prescrevendo trata-
mento, Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas, Estabelecendo prognóstico e Monitorando o es-
tado de saúde dos pacientes; Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Fa-
mília e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, etc.); Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano teraupêutico do usuário, proposto pela referência; Realizar o acompanha-
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mento e orientação dos Agentes Comunitários de Saúde; Implementar ações para promoção da saúde: 
Estabelecendo planos de ação, Ministrando tratamentos preventivos, Promovendo ações de controle 
epidemiológico, de vetores e zoonoses, Implementando medidas de segurança e proteção do trabalha-
dor; Promover a educação em saúde: Promovendo atividades educativas, prestando informações e ori-
entações à população, divulgando fatores de riscos e outros, Divulgando informações em mídia, Desen-
volvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, Realizando reuniões e/ou comissões 
com equipes multidisciplinares, Organizando campanhas, palestras e outras atividades afins; Executar 
serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regulação e emissão de parecer, sobre matéria de 
teor médico; Elaborar documentos médicos e manter o registro dos usuários atendidos. 
 
Médico do Trabalho 
Promover a saúde do trabalhador em especial, aqueles expostos a maior risco de acidente de trabalho 
e/ou doenças profissionais, assegurando a sua continuidade operacional e a produtividade, realizando 
periodicamente exames clínicos, solicitando e interpretando resultados, de acordo com o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Desenvolver, juntamente com a equipe técnica de 
Segurança do Trabalho, ações e programas de proteção e vigilância á saúde do trabalhador, analisando 
em conjunto, os riscos, condições de trabalho, fatores de insalubridade e periculosidade, fadiga e outros, 
visando a preservação da saúde e segurança do trabalhador; Programar e executar os exames médicos 
periódicos em todos os funcionários, através de exame clinico e interpretação de resultados de exames 
complementares, visando controlar as condições de saúde dos trabalhadores; Promover a realização de 
atividades de conscientização, tanto por meio de campanhas quanto de programas de duração perma-
nente, educando e orientando os trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais; Analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos, com ou 
sem vítima e, todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características, os fa-
tores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portador (es), tendo esses 
casos arquivados para qualquer fim; Realizar estabelecimento de nexo causal para patologias ocupacio-
nais ou de trabalho, a partir da anamnese clínica ocupacional, exames físicos, complementares e inspe-
ção nos locais de trabalho; Realizar inspeções médicas visando o cumprimento da legislação, para efei-
tos de: Posse em cargo público (exame pré admissional), Cessão de contrato, solicitação de demissão, 
Aproveitamento e licença para tratamento de saúde; Atender o acidentado no trabalho nos casos de ur-
gência, ou doença ocupacional, agilizando o futuro atendimento (encaminhamento) para prevenir maio-
res danos à saúde do trabalhador; Acompanhar os servidores vítimas de Acidentes de Trabalho, auxili-
ando o médico nas condutas, para recuperação e reabilitação dos mesmos; Inspecionar os locais desti-
nados ao bem estar dos trabalhadores, visitando estes locais juntamente com outros profissionais da 
área, para observar as condições de higiene e orientar quanto a possíveis falhas existentes. 
 
Médico Especialista - Angiologista 
Médico Especialista - Cardiologista 
Médico Especialista - Gastroenterologista 
Médico Especialista - Ginecologista 
Médico Especialista - Otorrinolaringologista 
Médico Especialista - Proctologista 
Médico Especialista - Psiquiatra 
Participar efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde 
pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva; Desenvolver ações em saúde que con-
tribuam para o bem estar dos usuários, por meio da realização de consultas e atendimentos médicos: 
Efetuando anamnese, Realizando exame físico e solicitando exames complementares, Realizando e/ou 
supervisionando propedêutica instrumental, Interpretando dados de exames clínicos e exames comple-
mentares, Diagnosticando o estado de saúde do paciente, Planejando, indicando e prescrevendo trata-
mento, Praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas, Estabelecendo prognóstico e Monitorando o es-
tado de saúde dos pacientes; Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica 
médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais e outros procedimentos para fins diagnósti-
cos; Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); Encami-
nhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de refe-
rências e contra-referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano te-
raupêutico do usuário, proposto pela referência; Promover a educação em saúde: Promovendo ativida-
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des educativas, prestando informações e orientações à população, divulgando fatores de riscos e outros, 
Divulgando informações em mídia, Desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua área de atu-
ação, Realizando reuniões e/ou comissões com equipes multidisciplinares e Organizando campanhas, 
palestras e outras atividades afins; Executar serviços de consultoria, auditoria, controle, avaliação, regu-
lação e emissão de parecer, sobre matéria de teor médico; Elaborar documentos médicos e manter o 
registro dos usuários atendidos; Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de 
saúde, contribuindo com dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da 
comunidade, para estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas, integrando a 
equipe na elaboração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria da 
qualidade de ações prestadas nos serviços do município. 
 
Médico Veterinário 
Fazer cumprir a legislação federal, estadual e municipal: Realizando a inspeção sanitária orientativa e 
fiscalizatória de estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária, nos locais de elaboração/manipulação, 
armazenagem e/ou comercialização/venda de alimentos, como indústrias de alimentos, supermercados, 
açougues, peixarias, dentre outros de interesse sanitário, Operando em conjunto com Ministério Público, 
Cidasc, Policia Ambiental e Militar e Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Anvisa, Aplicando multas, 
advertência, interdição e/ou apreensão de produto, interdição parcial/total de estabelecimento e relató-
rios de vistoria e Emitindo parecer de consulta de viabilidade de estabelecimento comercial pertinente a 
área; Realizar a coleta de amostras de produtos, enviando o material para laboratório a fim de verificar 
não conformidades do produto; Atuar no licenciamento sanitário com liberação de processos de estabe-
lecimentos industriais e/ou comerciais que requeiram a licença sanitária/alvará sanitário, devidamente 
protocolados no setor de protocolo da prefeitura; Atender à denúncias/reclamações pertinentes á área, 
registradas e encaminhadas pelo setor de ouvidoria da prefeitura; Realizar atividades de educação em 
saúde para a população, através da divulgação de temas relacionados à vigilância sanitária; Análise, 
correção e aprovação de projetos de construção/reforma de estabelecimentos de produtos de origem 
animal: Verificando plantas de localização e instalações, Adequando as instalações e o fluxograma de 
processamento conforme a legislação vigente e evitando a contaminação dos produtos e a transmissão 
de doenças e agravos a saúde pública; Aprovação/correção de fórmulas, embalagens e rótulos de pro-
dutos conforme a legislação vigente, evitando o uso de embalagens inadequadas e consequentemente 
agravos a saúde pública; Atuar na prevenção e controle de zoonozes: Realizando o monitoramento do 
vírus rábico, para prevenir a patologia raiva dos carnívoros, Monitorando focos do mosquito da dengue, 
acompanhamento e orientando as atividades dos agentes de endemias, Monitorando, viabilizando e 
operacionalizando o programas do município como: controle de roedores, programa de esquistossomo-
se, programa de leishmaniose, programa de Febre Maculosa, controle de febre amarela indicado, pro-
grama de emergência de cães e gatos, dentre outros, Atuando na eliminação de agravos causados por 
animais peçonhentos no município, através de busca ativa no local, identificação dos animais e orienta-
ções técnicas; Contribuir com o conhecimento dos Agentes de saúde, através de visitas semanais e pa-
lestras junto aos postos de Saúde, para os profissionais de Saúde; Realizar diagnósticos, profilaxias tra-
tamentos de doenças dos animais, efetuando exames clínicos e de laboratórios e procedimentos cirúrgi-
cos, visando de assegurar a sanidade individual ou coletiva dos animais; Desenvolver e executar pro-
gramas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para baixar o índice de conversão ali-
mentar, visando prevenir doenças e aumentar a produtividade; Planejar e desenvolver campanhas de 
fomentos relacionadas com a pecuária e demais criações, valendo-se de levantamento de necessidade 
e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes para favorecer a sanidade e a produtividade; 
Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotando medidas cabíveis na solução e pre-
venção de qualquer incidente. 
 
Nutricionista 
Avaliar a condição de pacientes, por meio da realização de consultas, diagnósticos, checagem de exa-
mes laboratoriais e/ou outros procedimentos correlatos, contribuindo para a prevenção e/ou recuperação 
da saúde dos usuários; Atuar na correção de patologias através de plano alimentar e orientação indivi-
dualizada, identificando o estado nutricional do paciente com base em dados clínicos, bioquímicos, an-
tropométricos e dietéticos, obtidos através as avaliação nutricional; Elaborar cardápios para escolas e 
demais usuários do serviço de nutrição, a fim de oferecer refeições balanceadas, suprindo as necessi-
dades nutricionais dos alunos e munícipes, visando diminuir o índice de desnutrição e/ou mortalidade: 
Analisando a aceitabilidade das refeições, Verificando hábitos alimentares locais, Planejando dietas es-
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peciais de acordo com as patologias decorrentes, Fazendo cumprir as determinações estabelecidas na 
legislação vigente sobre alimentação e nutrição escolar e infantil, Utilizando produtos da região, com pre-
ferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-elaborados e aos in-natura; Elaborar car-
dápios calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em recomenda-
ções nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e 
qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ); Elaborar fichas 
técnicas das preparações que compõem o cardápio; Contribuir para que o Município tenha os melhores 
profissionais atuando na área de alimentação e nutrição, objetivando que os usuários recebam uma ali-
mentação equilibrada e saudável, de acordo com as normas de higiene necessárias: Participando dos 
processos de recrutamento e seleção de pessoal, Capacitando a equipe que atua com a manipulação de 
alimentos, Orientando a equipe a respeito de cardápios e cuidados higiênicos que devem ser cumpridos 
no dia-a-dia no trabalho e Informando a equipe sobre os perigos de contaminação e como evitá-los; Pla-
nejar, orientar e acompanhar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição 
dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos: Participando do processo de com-
pra de alimentos, garantindo que os produtos adquiridos estejam de acordo com os padrões de qualida-
de exigidos, Observando as boas práticas higiênicas e sanitárias, Controlando estoques por meio de 
inspeções, Orientando e acompanhando as atividades de armazenamento de alimentos, veículos de 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros alimen-
tícios; Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdu-
ção de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações ino-
vadoras ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, científi-
cos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados; Estimular a identificação 
de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o atendi-
mento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); Elaborar o plano de trabalho anual do 
Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os procedimentos adotados para o 
desenvolvimento das atribuições; Elaborar manuais para o serviço de alimentação, visando contribuir 
com a prestação de bons serviços na área; Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) no exercício de suas atividades; Participar 
de equipes multiprofissionais e intersetoriais destinadas a planejar, implementar, coordenar, supervisio-
nar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, direta ou indiretamente rela-
cionadas com alimentação e nutrição; Contribuir para que o Município tenha bons fornecedores na área 
de alimentação e nutrição, participando do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros 
alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade; Facilitar a tomada de decisões, avaliando, 
quando necessário, o resultado da inspeção e das análises laboratoriais dos produtos e estabelecimen-
tos; Atuar em programas e ações de educação alimentar, por meio de ações formativas que estimulem a 
adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, tais como: Estimulando a implantação e 
manutenção de hortas, Inserindo o tema alimentação saudável no currículo escolar, Estimulando a reali-
zação de projetos de alimentação e nutrição e Realizando palestras educativas; Garantir o cumprimento 
da legislação, segurança alimentar e nutricional, e contribuir com a melhor utilização dos recursos ali-
mentares e de água, através da realização visitas técnicas, observando e orientando as ações de ali-
mentação; Contribuir com a eficácia e eficiência da gestão da alimentação no município, implementando 
ações de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação, junto a escolas e demais instituições de 
interesse da prefeitura; Participar de projetos/lay out de cozinhas e refeitórios; Contribuir na elaboração e 
revisão de normas reguladoras próprias da área de alimentação e nutrição; Manter-se atualizado quanto 
aos procedimentos e práticas da sua área de atuação, participando de cursos, palestras e demais even-
tos relacionados à sua atuação prática. 
 
Pedagogo 
Avaliar o desenvolvimento e o conhecimento do aluno com dificuldades de aprendizagem, realizando 
registros individuais, para subsidiar a formação do grupo; Orientar e subsidiar sistematicamente os pro-
fissionais do ensino regular (escolar da rede municipal); Contribuir para o aprimoramento da qualidade 
de ensino e o sucesso dos alunos, utilizando estratégias adequadas, variando os métodos e as técnicas 
de acordo com as necessidades e interesses dos alunos; Estimular o crescimento intelectual e sócio in-
terativo de crianças, adolescentes e adultos que frequentam os programas e serviços da Secretaria de 
Saúde, orientando e subsidiando os profissionais da rede de ensino e familiares; Enriquecer o trabalho 
pedagógico especializado a ser desenvolvido junto aos alunos com dificuldades de aprendizagem, utili-
zando os recursos tecnológicos apropriados; Zelar pela aprendizagem de todos os alunos, considerando 
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suas diferenças cognitivas, culturais, sociais e/ou religiosas; Participar de reuniões e conselhos de clas-
se conforme a necessidade; Manter os pais e professores permanentemente atualizados sobre o aten-
dimento pedagógico especializado, objetivando esclarecer a natureza das dificuldades, bem como suge-
rir estratégias para a superação das áreas defasadas, efetivando a integração com a família e a escola; 
Participar com a comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e na elaboração do 
planejamento curricular; Promover a participação de pais e alunos na construção do projeto político-
pedagógico da escola; Minimizar os conflitos familiares que possuem relação com a educação: Identifi-
cando o contexto sócio-econômico e cultural em que o aluno vive, Prestando atendimento ao aluno e a 
seus familiares, Acompanhando programas, Prestando orientações e encaminhamentos pedagógicos; 
Acompanhar os adolescentes em conflito com a lei, visando a sua inclusão na sociedade: Visitando as 
escolas e instituições, Convidando os alunos a participarem de atividades, Encaminhando os alunos pa-
ra a escola, programas e/ou cursos, quando estes estiverem ausentes do ensino; Promover a socializa-
ção de famílias e indivíduos, prestando atendimento e acompanhamento nos casos de violação de seus 
direitos, conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Sosioassistenciais; Orientando as 
famílias; Prestando atendimento individual; Visitando as escolas e instituições de interesse da prefeitura; 
Respeitar as individualidades dos sujeitos, planejando atividades condizentes com as necessidades di-
agnosticadas, reavaliando sistematicamente as necessidades do grupo e as individuais; Realizar estu-
dos de caso familiares, a fim de elaborar planos e diretrizes; Subsidiar a formação de grupos socioedu-
cativos visando a orientação e informação, atribuindo-lhes diversos sentidos como: fortalecimento da 
família, do indivíduo, da comunidade, para a promoção da socialização, cidadania e autonomia; Constru-
ir estratégias de acompanhamento, juntamente com os demais técnicos da equipe, no intuito de restabe-
lecer as relações familiares; Manter o registro das ações e orientações desenvolvidas por este serviço; 
Participar de reuniões e conjunto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e rede de 
atendimento, para discutir a evolução dos casos encaminhados aos programas; Participar, juntamente 
com a equipe técnica do serviço, de estudos de caso semanais para construir estratégias para qualificar 
o atendimento às famílias e indivíduos; Realizar visitas domiciliares, quando necessário, assim de ob-
servar a dinâmica do ambiente familiar, conforme a visão do pedagogo, visando um melhor entendimen-
to do movimento que cerca a família e o seu contexto; Realizar visitas escolares e institucionais, man-
tendo um relacionamento estreito com estas instituições, buscando acompanhar o desenvolvimento dos 
indivíduos de forma integral; Participar da construção e elaboração do Plano de Promoção Familiar, Pla-
no de Ação, Grupos socioeducativos e demais ações que contribuam para o fortalecimento da família no 
desempenho de sua função protetiva; Planejar os objetivos e as ações que serão necessárias para a 
realização de cada atividade. 
 
Pedagogo - Psicopedagogia 
Avaliar o desenvolvimento e o conhecimento do aluno com dificuldades de aprendizagem, realizando 
registros individuais, para subsidiar a formação do grupo; Orientar e subsidiar sistematicamente os pro-
fissionais do ensino regular (escolar da rede municipal); Contribuir para o aprimoramento da qualidade 
de ensino e o sucesso dos alunos, utilizando estratégias adequadas, variando os métodos e as técnicas 
de acordo com as necessidades e interesses dos alunos; Estimular o crescimento intelectual e sócio in-
terativo de crianças, adolescentes e adultos que frequentam os programas e serviços da Secretaria de 
Saúde, orientando e subsidiando os profissionais da rede de ensino e familiares; Enriquecer o trabalho 
pedagógico especializado a ser desenvolvido junto aos alunos com dificuldades de aprendizagem, utili-
zando os recursos tecnológicos apropriados; Zelar pela aprendizagem de todos os alunos, considerando 
suas diferenças cognitivas, culturais, sociais e/ou religiosas; Participar de reuniões e conselhos de clas-
se conforme a necessidade; Manter os pais e professores permanentemente atualizados sobre o aten-
dimento pedagógico especializado, objetivando esclarecer a natureza das dificuldades, bem como suge-
rir estratégias para a superação das áreas defasadas, efetivando a integração com a família e a escola; 
Participar com a comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e na elaboração do 
planejamento curricular; Promover a participação de pais e alunos na construção do projeto político-
pedagógico da escola; Minimizar os conflitos familiares que possuem relação com a educação: Identifi-
cando o contexto sócio-econômico e cultural em que o aluno vive, Prestando atendimento ao aluno e a 
seus familiares, Acompanhando programas, Prestando orientações e encaminhamentos pedagógicos; 
Acompanhar os adolescentes em conflito com a lei, visando a sua inclusão na sociedade: Visitando as 
escolas e instituições, Convidando os alunos a participarem de atividades, Encaminhando os alunos pa-
ra a escola, programas e/ou cursos, quando estes estiverem ausentes do ensino; Promover a socializa-
ção de famílias e indivíduos, prestando atendimento e acompanhamento nos casos de violação de seus 
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direitos, conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Sosioassistenciais; Orientando as 
famílias; Prestando atendimento individual; Visitando as escolas e instituições de interesse da prefeitura; 
Respeitar as individualidades dos sujeitos, planejando atividades condizentes com as necessidades di-
agnosticadas, reavaliando sistematicamente as necessidades do grupo e as individuais; Realizar estu-
dos de caso familiares, a fim de elaborar planos e diretrizes; Subsidiar a formação de grupos socioedu-
cativos visando a orientação e informação, atribuindo-lhes diversos sentidos como: fortalecimento da 
família, do indivíduo, da comunidade, para a promoção da socialização, cidadania e autonomia; Constru-
ir estratégias de acompanhamento, juntamente com os demais técnicos da equipe, no intuito de restabe-
lecer as relações familiares; Manter o registro das ações e orientações desenvolvidas por este serviço; 
Participar de reuniões e conjunto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e rede de 
atendimento, para discutir a evolução dos casos encaminhados aos programas; Participar, juntamente 
com a equipe técnica do serviço, de estudos de caso semanais para construir estratégias para qualificar 
o atendimento às famílias e indivíduos; Realizar visitas domiciliares, quando necessário, assim de ob-
servar a dinâmica do ambiente familiar, conforme a visão do pedagogo, visando um melhor entendimen-
to do movimento que cerca a família e o seu contexto; Realizar visitas escolares e institucionais, man-
tendo um relacionamento estreito com estas instituições, buscando acompanhar o desenvolvimento dos 
indivíduos de forma integral; Participar da construção e elaboração do Plano de Promoção Familiar, Pla-
no de Ação, Grupos socioeducativos e demais ações que contribuam para o fortalecimento da família no 
desempenho de sua função protetiva; Planejar os objetivos e as ações que serão necessárias para a 
realização de cada atividade.  
Quando atuando com funções específicas de Psicopedagogia Clínica: 
Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica clínica, utilizando métodos, instrumentos e técnicas 
próprias da psicopedagogia; Possibilitar intervenção visando a solução das dificuldades acentuadas de 
aprendizagem, tendo como enfoque o aprendente; Manter o registro das ações desenvolvidas, preen-
chendo formulários padrões; Orientar e subsidiar sistematicamente os pais em relação aos seus filhos, 
bem como os profissionais do ensino regular com seus alunos; Realizar devolutivas da avaliação psico-
pedagógica para pais ou responsáveis, para a instituição e para o aprendente; Realizar estudos de ca-
sos juntamente com profissionais de áreas afins; Realizar encaminhamentos necessários para sanar as 
dificuldades acentuadas de aprendizagem; Atender o aprendente, estabelecendo objetivos para superar 
as dificuldades acentuadas de aprendizagem encontradas na avaliação psicopedagógica; Realizar aten-
dimento psicopedagógico clínico no Centro de Atendimento e/ou Sala de Atendimento Educacional Es-
pecializado, de forma individual ou em grupo; Zelar pela aprendizagem dos alunos, considerando suas 
diferenças cognitivas, culturais, sociais e/ou religiosas; Desenvolver tarefas que estejam de acordo com 
princípios éticos da profissão; Selecionar metodologia e instrumentos adequados para intervenção tera-
pêutica; Participar de formação continuada na área específica. 
Quando atuando com funções específicas de Psicopedagogia Insitucional: 
Orientar e subsidiar os professores, auxiliando na melhor forma de elaborar processos metodológicos, 
para que seus alunos possam entender melhor suas aulas; Orientar a prática dos professores buscando 
a melhor forma de trabalhar, em sala de aula, com alunos com dificuldades acentuadas de aprendiza-
gem e com deficiências; Participar na elaboração do projeto político Pedagógico, projetos para Educa-
ção Especial e adaptações curriculares; Participar de estudos de caso juntamente com os demais profis-
sionais da equipe de Educação Especial; Realizar diagnóstico institucional (traigem) para averiguar pos-
síveis problemas pedagógicos que possam estar prejudicando o processo de ensino aprendizagem; En-
caminhar alunos que  para um profissional (psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, etc.) a partir de uma 
avaliação psicopedagógica; Auxiliar á direção da escola para que os profissionais da instituição possam 
ter um bom relacionamento entre si; Conversar com a criança ou adolescente quando estes precisarem 
de orientações de qualquer nível; Orientar os professores em relação a importância da formação conti-
nuada; Organizar palestras de esclarecimentos para pais, professores e comunidade em geral; Zelar pe-
la aprendizagem de todos os alunos matriculados na rede municipal, considerando suas diferenças cog-
nitivas, culturais, sociais e religiosas; Realizar intervenção em sala de Atendimento Educacional Espe-
cializado, com crianças com deficiências; Utilizar recursos tecnológicos para enriquecer o trabalho psi-
copedagógico a ser desenvolvidos junto aos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem e 
deficiências; Planejar atividades condizentes com as necessidades do grupo, respeitando as individuali-
dades; Reavaliar sistematicamente as necessidades do grupo e as individuais; Participar de estudos de 
caso entre profissionais da equipe de Educação Especial; Participar de formação continuada na área 
específica; Assumir somente as responsabilidades para as quais esteja preparado dentro dos limites da 
competência psicopedagógica; Realizar outras atribuições compatíveis com sua área de atuação. 
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Procurador Municipal 
Defender direitos e interesses da Administração Direta e Indireto do Município de Jaraguá do Sul, repre-
sentando-o em juízo ou fora dele, nas ações em que este for autor, réu, ou interessado buscando a rea-
lização da Justiça, levando ao processo a verdade e as razões do Município: Acompanhando o anda-
mento de processos, Praticando os atos necessários para garantir seu trâmite legal, Prestando assistên-
cia jurídica, Propondo ou contestando ações, assim como dando o adequado impulso processual, aten-
dendo às intimações que ocorrerem e demais determinações judiciais, Solicitando providências, Avali-
ando provas documentais e orais, Apresentando recursos, Comparecendo a audiências e outros atos, 
dentro dos princípios éticos, assim como dentro dos parâmetros legais, transigir em nome do Município; 
Representar e promover os interesses do Município perante os Tribunais Estaduais, Regionais Federais, 
do Trabalho e Eleitorais, TST, TSE, STJ e STF, interpondo e acompanhando recursos; inclusive, susten-
tar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento e/ou apresentar 
memoriais; Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente: Mediando questões, Contribuindo na elabora-
ção de projetos de lei, proferindo palestras, Prestando serviços de peritagem, Arbitrando interesses de 
partes, Formalizando parecer técnico jurídico, Examinando e auxiliando em acordos, Realizando audiên-
cias administrativas, Participando de negociações coletivas, Analisando a legislação para atualização e 
implementação; Tomar as providências necessárias para que os atos processuais e de consultoria se 
realizem nos prazos legais ou estipulados; Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria 
jurídica e de outra natureza e consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos; 
Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações 
levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a defesa ou acusação e arrolar e corre-
lacionar fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre outros; Auxiliar na 
elaboração de documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natu-
reza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucional e outras, bem como atos ad-
ministrativos, convênios, termos administrativos, projetos de lei, entre outros, visando orientar a forma e 
os procedimentos a serem adotados com base nas normas legais vigentes: Analisando casos concretos, 
Consultando a legislação e Apontando encaminhamentos nas diversas áreas; Efetuar a cobrança da dí-
vida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como auxiliar em comissões de inquéritos e sindicâncias; 
Assistir e defender a Administração Municipal ou Fundação em que estiver atuando, na negociação de 
contratos, convênios, e acordos com outras entidades públicas ou privadas, bem como avaliar os proce-
dimentos referentes aos diversos tipos de convênios e contratos firmados, examinando toda a documen-
tação e os aspectos legais concernentes à transação; Participar nos processos administrativos discipli-
nares, investigando, apurando e avaliando as infrações disciplinares cometidas pelo servidor; Manter-se 
atualizado a cerca da legislação vigente, acompanhar as alterações e divulgações feitas em publicações 
especializadas, visando bem aplicar a lei aos fatos concretos; Manter-se atualizado acerca da legislação 
vigente, acompanhar as alterações e divulgações feitas em publicações especializadas, visando bem 
aplicar a lei aos fatos concretos, manter-se atualizado acerca dos regimentos internos dos tribunais, das 
consolidações normativas dos tribunais e instruções normativas do Poder Judiciário (empenhar-se, per-
manentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional); Manter conduta compatível com o Có-
digo de Ética e Disciplina da OAB, com a Legislação de Ética dos Servidores Públicos e com os Estatu-
tos respectivos. 
 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Artes 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Ensino Religioso 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Geografia 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - História 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Inglês 
Elaborar um plano de trabalho aplicável à unidade de ensino de acordo com o Projeto Pedagógico da 
Escola e a Proposta Curricular do Município, definindo objetivos gerais e específicos, metodologias, es-
tratégias de ensino, instrumentos e critérios de avaliação, prevendo o estudo de temas transversais, en-
tre outros, de modo a cumprir com a legislação vigente; Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras 
e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, estimulando os alunos e contribuindo com o de-
senvolvimento do seu aprendizado; Contribuir para a formação do aluno para o exercício da plena cida-
dania; Promover um clima favorável à aprendizagem, ao bem-estar e ao desenvolvimento afetivo, emo-
cional e social dos educandos; Orientar e acompanhar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem, 
procedendo ao encaminhamento daqueles cujas soluções estejam fora de sua competência, preen-
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chendo documentação exigida; Comunicar ao serviço de orientação e/ou supervisão educacional a in-
frequência do aluno e toda suspeita de violência doméstica; Zelar pela aprendizagem de todos os alu-
nos, oferecendo recursos e estratégias de ensino diferenciadas, considerando suas diferenças culturais, 
econômicas, étnicas, sociais, cognitivas e religiosas; Oportunizar momentos de estudos focando a recu-
peração da aprendizagem dos alunos sempre que o seu desempenho for abaixo do esperado; Utilizar 
metodologia adequada à faixa etária dos educandos, estimulando seu processo de desenvolvimento 
cognitivo. 
Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento 
com os alunos; Orientar os alunos na realização das atividades propostas; Desenvolver, em seus alu-
nos, hábitos e atitudes de conservação ambiental; Avaliar o aluno de forma contínua e sistemática no 
processo de ensino e de aprendizagem, utilizando diferentes instrumentos de avaliação (apresentação 
oral de pesquisas, observações sistemáticas dos alunos, prova, autoavaliação), conforme Projeto Peda-
gógico da escola e Proposta Curricular do Município; Corrigir as atividades desenvolvidas, esclarecendo 
dúvidas quanto às dificuldades apresentadas pelos alunos; Colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, participando de reuniões com pais, recebendo-os pessoal-
mente, individualmente ou em grupo, conforme Projeto Pedagógico da escola; Participar e colaborar em 
eventos previstos no calendário escolar (conselhos de classe, reuniões pedagógicas, atividades culturais 
e esportivos, entre outros); Executar o registro das avaliações e o fechamento e registro de médias par-
ciais e finais dos alunos; Respeitar e cumprir prazos estabelecidos pela coordenação para a entrega de 
projetos, relatórios, planos de cursos, planejamentos, avaliações e outros documentos; Avisar, com an-
tecedência, a direção da escola, quando não puder cumprir seu horário de trabalho, organizando-se pa-
ra que os alunos não tenham prejuízo na aprendizagem; Repor as aulas que não foram ministradas, mas 
que estavam previstas no calendário escolar, visando o cumprimento dos dias de efetivo trabalho esco-
lar e dos objetivos previstos; Atualizar-se continuamente na área de atuação, através de pesquisas, cur-
sos de extensão, seminários, congressos, leitura de livros especializados, entre outros, para a perma-
nente melhoria da formação acadêmica e da qualidade do ensino; Participar de encontros e cursos de 
formação continuada oferecidos pela Semed; Fazer adequação curricular e avaliação para alunos com 
Necessidades Educativas Especiais com ou sem deficiências de acordo com a o Projeto Pedagógico da 
Escola e orientações dos profissionais da Educação Especial (CDA, APAE, AMA); Realizar escolha de 
materiais pedagógicos, bem como do livro didático (PNLD) de acordo com o Projeto Pedagógico da es-
cola e Proposta Curricular do Município. 
 
Profissional de Educação Física 
Planejar, organizar, controlar e supervisionar, atividades por meio de intervenções, legitimadas por diag-
nósticos, utilizando-se de métodos e técnicas específicas de consulta, de avaliação, de prescrição e de 
orientação de sessões de atividades físicas e/ou desportivas e intelectivas, com fins educacionais, re-
creacionais e de promoção da saúde, atuando em equipes interdisciplinares e multidisciplinares, obser-
vando a legislação pertinente e o Código de Ética Profissional; Responder por planos e projetos de pro-
moção de saúde e prevenção de doenças, prezando por uma maior qualidade de vida dos munícipes de 
Jaraguá do Sul: Idealizando e viabilizando projetos, Estudando e apresentando dicas de saúde a popu-
lação, Realizando trabalhos com grupos de acordo com sua necessidade e capacidade de realização de 
exercícios e assimilação de conteúdo, Apoiando atividades sócio-educativas, recreativas, culturais, des-
portivas com pessoas de diversas faixas etárias, conforme planejamento do serviço; Prestar serviços de 
auditoria, consultoria e assessoria, por meio da realização de treinamentos especializados, participando 
de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborando informes técnicos, científicos e pedagógi-
cos na área de atividades físicas e do desporto; Avaliar o resultado de programas, aplicando métodos de 
aferição adequados aos tipos de atividades desenvolvidas, a fim de verificar o grau de aproveitamento e 
desenvolvimento do público alvo; Organizar, coordenar e atuar na prática da ginástica laboral, prestando 
orientações quando à pratica de exercícios durante a jornada de trabalho, realizando palestras de cons-
cientização, treinando e acompanhando estagiários e demais membros da equipe envolvidos com o pro-
grama; Planejar e executar ações sócio educativas, oficinas, que promovam a educação e integração 
social de crianças, jovens, adultos e/ou idosos, utilizando técnicas didáticas específicas às necessidades 
e faixa etária; Fortalecer a auto-estima e autonomia do usuário e família que utilizam os serviços da as-
sistência social do município, superando traumas sofridos através da realização de atividades recreati-
vas e desportivas com pessoas de diversas faixas etárias, conforme planejamento do serviço, tais como 
dança, capoeira, judô, dentre outras. 
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Terapeuta Ocupacional 
Realizar avaliações, diagnósticos e acompanhamento referente às necessidades e demandas do de-
sempenho ocupacional, ou seja, das relações do sujeito/família/grupo com as atividades/ocupações da 
vida humana (atividades da vida diária de auto cuidado, do trabalho/renda, as socioculturais, lazer); Pla-
nejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar estratégias nas quais as atividades humanas são 
definidas como tecnologia complexa de medição sócio ocupacional para a emancipação social, desen-
volvimento socioambiental, econômico e cultural de pessoas, famílias, grupos e comunidades; Realizar 
ações relacionadas à terapia ocupacional que contribuam com o desenvolvimento e reabilitação da clien-
tela atendida: Utilizando-se de técnicas específicas nos níveis preventivo, curativo, de reabilitação e/ou 
inclusão social, Realizando visitas domiciliares, Atendendo e identificando o paciente, Explicando os 
procedimentos, Avaliando as habilidades funcionais de portadores de transtornos, Identificando altera-
ções nas suas funções práxicas, considerando sua faixa etária e/ou desenvolvimento da sua formação 
pessoal, familiar e social, Realizando encaminhamentos conforme a demanda identificada, Elaborando, 
planejando e executando atividades terapêuticas, individuais e/ou grupais, Prestando orientações da im-
portância da higiene pessoal, alimentação balanceada, banho de sol, entre outras; Possibilitar a redução 
das deficiências dos pacientes, planejando trabalhos individuais e/ou em grupos: Desenvolvendo a cria-
tividade, motricidade em atividades manuais, horticultura e outros, Estabelecendo tarefas de acordo com 
as prescrições médicas; Executar o treinamento das funções para o desenvolvimento das capacidades 
de desempenho das Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) 
para as áreas comprometidas no desempenho ocupacional, motor, sensorial, perceptocognitivo, mental, 
emocional, comportamental, funcional, cultural, social e econômico de crianças, adolescentes, adultos e 
idosos; Planejar e executar atividades orientadas para a participação e facilitação no desempenho ocu-
pacional e expressivo de pessoas com deficiência, com processos de ruptura de rede, de risco, desvan-
tagem e vulnerabilidade social nos diversos ciclos da vida; Desenvolver atividades por meio de tecnolo-
gias de comunicação, informação, de tecnologia assistiva e de acessibilidade além de favorecer o aces-
so à inclusão digital como ferramentas de empoderamento para pessoas, famílias, grupos e comunida-
des: Promover adaptações de jogos, brincadeiras e brinquedos, Criar equipamentos e adaptações de 
acesso ao computador e software, Utilizar sistemas de comunicação alternativa, adaptações, Promover 
adequações posturais para o desempenho ocupacional por meio de adaptações instrumentais, Realizar 
adaptações para déficits sensoriais (visuais, auditivos, táteis, dentre outros) e cognitivos em equipamen-
tos e dispositivos para mobilidade funcional, Adequar unidades computadorizadas de controle ambiental, 
Promover adaptações estruturais em ambientes domésticos, laborais, em espaços públicos e de lazer, 
Promover ajuste, acomodação e adequação do indivíduo a uma nova condição e melhoria na qualidade 
de vida ocupacional; Realizar acompanhamento de indivíduo e sua família para conhecimento de sua 
história ocupacional e participativa na comunidade em que habita a sim de desenvolver estratégias de 
pertencimento sociocultural e econômico, adaptações ambientais e urbanísticas, mobilidade, acessibili-
dade e outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária; Realizar o acompanhamento téc-
nico, através de visitas a pacientes do sistema público em hospitais, escolas, domicílios, e outros locais 
de interesse da prefeitura sempre, bem como promover adaptações estruturais nestes ambientes; Propi-
ciar o desenvolvimento das potencialidades de usuários para determinados trabalhos, preparando pro-
gramas ocupacionais; Auxiliar no desenvolvimento de programas e agilizar a reabilitação de pacientes, 
coordenando os trabalhos envolvidos e acompanhando os usuários na execução das tarefas prescritas; 
Realizar atividades em conjunto com os demais profissionais, como o desenvolvimento de oficinas arte-
sanais e atividades comunitárias, enfocando a interação do indivíduo na comunidade; Promover a adap-
tação de recursos e materiais para adequação de posturas e atividades diversas, no ambiente em que o 
paciente está incluído, desenvolvendo ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
no nível individual e coletivo; Trabalhar no campo social com pessoas, famílias ou grupos em situação 
de migração, deslocamento, asilo ou refúgio por meio de atividades como tecnologia de mediação sócio 
ocupacional a fim de fortalecer e/ou de desenvolver redes de suporte e de trocas afetivas, econômicas, 
adaptações ambientais, organização da vida cotidiana, construção de projetos de vida, acessibilidade e 
outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária e de favorecimento do diálogo intercultural; 
Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e ações, 
bem como participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas; Estudar 
casos e contribuir na sua área de atuação, preventiva e corretivamente, participando de equipes multi-
disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 


