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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

Executar serviços gerais de limpeza e de manutenção de edificações, logradouros públicos, rodovias, 
máquinas e veículos, móveis e equipamentos; serviços de auxílio aos operadores de máquinas nas 
rodovias e logradouros públicos; auxiliar em obras de execução direta pela Administração; executar, sob 
coordenação superior, serviços de limpeza, manutenção e recuperação de praças, parques e jardins, 
inclusive os serviços de semeadura, plantio, poda e outros afins; executar serviços na produção de mudas 
para florestamento e reflorestamento; executar outros serviços, inclusive em dependências, ações e 
eventos esportivos, culturais, sociais, comunitários e outros, sempre sob a orientação e coordenação 
superior.    
 

 

AGENTE DE MANUTENÇÃO 

Execução dos serviços de manutenção e reparação em prédios e logradouros públicos; execução de 
obras de menor complexidade tais como bueiros, sarjetas, esgotamento de águas pluviais ou de pequenos 
córregos e vertentes, especialmente junto às estradas municipais; manutenção e recuperação de pontes, 
pontilhões e bueiros, segundo for determinado pelo órgão municipal competente; efetuar pequenos 
consertos necessários à conservação dos bens e instalações, providenciando, se for o caso, a sua 
execução; executar serviços simples de carpintaria, encanador, pedreiro e eletricista; fazer a manutenção 
preventiva, sob orientação da chefia; executar outras tarefas correlatadas. 
 

 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

Operar máquinas (conforme a especificidade detalhada) nos serviços de infra-estrutura rodoviária e 
urbana – abertura, manutenção e recuperação de rodovias municipais e de logradouros públicos urbanos; 
utilização e operação de máquinas em serviços de infra-estrutura e de mecanização agrícola, conforme 
determinado pelas políticas municipais de desenvolvimento da agropecuária; realização de serviços na 
execução de obras públicas diversas em obras particulares, promover a manutenção e recuperação 
preventiva das máquinas e de seus componentes, inclusive sua limpeza; auxiliar os mecânicos nos 
serviços de recuperação e manutenção, na Garagem de Máquinas; executar outros serviços na respectiva 
repartição, sempre que a máquina estiver fora de ação, por motivo de recuperação, por motivo climático, 
ou quando não houver a necessidade de sua utilização; auxiliar outros operadores, motoristas e outros 
agentes da repartição nos serviços correlatos, inclusive de carga e descarga ou de trabalhos braçais, 
conforme a necessidade ou o caso. 
 

 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
Operar máquinas (conforme a especificidade detalhada) nos serviços de infra-estrutura rodoviária e 
urbana – abertura, manutenção e recuperação de rodovias municipais e de logradouros públicos urbanos; 
utilização e operação de máquinas em serviços de infra-estrutura e de mecanização agrícola, conforme 
determinado pelas políticas municipais de desenvolvimento da agropecuária; realização de serviços na 
execução de obras públicas diversas em obras particulares, promover a manutenção e recuperação 
preventiva das máquinas e de seus componentes, inclusive sua limpeza; auxiliar os mecânicos nos 
serviços de recuperação e manutenção, na Garagem de Máquinas; executar outros serviços na respectiva 
repartição, sempre que a máquina estiver fora de ação, por motivo de recuperação, por motivo climático, 
ou quando não houver a necessidade de sua utilização; auxiliar outros operadores, motoristas e outros 
agentes da repartição nos serviços correlatos, inclusive de carga e descarga ou de trabalhos braçais, 
conforme a necessidade ou o caso. 
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OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA 

Operar máquinas (conforme a especificidade detalhada) nos serviços de infra-estrutura rodoviária e 
urbana – abertura, manutenção e recuperação de rodovias municipais e de logradouros públicos urbanos; 
utilização e operação de máquinas em serviços de infra-estrutura e de mecanização agrícola, conforme 
determinado pelas políticas municipais de desenvolvimento da agropecuária; realização de serviços na 
execução de obras públicas diversas em obras particulares, promover a manutenção e recuperação 
preventiva das máquinas e de seus componentes, inclusive sua limpeza; auxiliar os mecânicos nos 
serviços de recuperação e manutenção, na Garagem de Máquinas; executar outros serviços na respectiva 
repartição, sempre que a máquina estiver fora de ação, por motivo de recuperação, por motivo climático, 
ou quando não houver a necessidade de sua utilização; auxiliar outros operadores, motoristas e outros 
agentes da repartição nos serviços correlatos, inclusive de carga e descarga ou de trabalhos braçais, 
conforme a necessidade ou o caso. 
 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Executar trabalhos de maneiro repetitiva, envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob supervisão, 

verificação e aferição de equipamentos rediodiagnóstico e radioterapia, empregados na medicina e na 

odontologia, compreendendo ainda controle da radioproteção e orientação de equipes auxiliares; realizar 

ações de preparação para exames diagnósticos por imagem; executar procedimentos radiológicos para 

operar aparelhos e equipamentos utilizados em radiologia; desenvolver atividades de manipulação, 

reconstrução e processamento de imagens, utilizando metodologias digitais; executar atividades de 

processamento químico das películas radiográficas, por meio de métodos químicos a laser e a seco; 

Desenvolver atividades que envolvam a aplicação de meios de contraste químico para estudo de 

processos fisiológicos ou patológicos, mediante exames radiológicos dinâmicos; executar ações de 

radioproteção por meio de medidas individuais e coletivas, com a finalidade de proteção do profissional, do 

paciente e do ambiente. 

 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Auxiliar o Cirurgião Dentista nos procedimentos clínicos; Executar as etapas relativas a esterilização dos 

instrumentais; executar todas as etapas relativas as atribuições do cargo; auxiliar o profissional de 

odontologia nos atendimento dos pacientes; Preparar o material para atendimento aos pacientes de 

acordo com a solicitação do profissional de odontologia; Fazer a separação dos materiais para 

atendimento aos pacientes de acordo com a solicitação do profissional de odontologia; Fazer a separação 

dos materiais e instrumentos clínicos necessários ao atendimento dos pacientes; Zelar pela boa 

manutenção dos equipamentos e instrumentais de atendimentos; Colaborar com a limpeza e organização 

do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

 

 

AGENTE DE INFORMÁTICA 

Executar serviços de atividades à informatização das atividades administrativas, contábeis, financeiras, 

tributárias e operacionais do Governo Municipal; Promover a manutenção e dar condições de 

operacionalização de componentes de hardware, orientar os agentes públicos na utilização de sistemas 

operacionais e para se dar eficiência às ferramentas disponíveis; promover treinamentos, incentivar a 

utilização das ferramentas e dos softwares, disponíveis, proceder à análise das condições operacionais 

dos equipamentos, sistemas, redes e outros; elaborar plenos de expansão da informatização e para a 
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utilização da tecnologia da informação disponível; sugerir a aquisição de equipamentos e emitir parecer 

sobre os mesmos; assessorar aos dirigentes de órgãos municipais em questão de informática e de 

tecnologia da informação; encaminhar equipamentos para concerto e manutenção especializada e recebe-

los quando do seu retorno para aferir os serviços prestados; exercer outras atribuições pertinentes. 

 

 

MÉDICO 

Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, nas unidades de saúde do Município, 
com atuação fundamentada nas ações preventivas; participar efetivamente na elaboração e na execução 
de planos, programas (inclusive do Programa de Saúde da Família – PSF, Serviços Médico de Urgência – 
SAMU e de outros programas de instituição do Governo Federal ou estadual e de execução pelo 
Município), ações e serviços de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva; 
atuar em todas as ações de controle epidemiológico (inclusive na conscientização e na disseminação de 
conhecimentos); participar de programas de conscientização e de implementação de projetos de 
saneamento; participar em programas, ações e serviços de saúde pública e interagir com os demais 
profissionais de saúde; participar de equipes multidisciplinares que objetivem a melhoria das condições de 
vida da população local; promover a orientação da população para a promoção de ações preventivas, 
tanto na área da saúde quanto na área de medidas de saneamento; e outras atribuições inerentes à 
medicina em saúde pública; executar outras atividades e serviços, segundo às especialidades pertinentes 
à respectiva profissão. 
 


