PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE/SP
Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2013
ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
A)

FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO ALFABETIZADO

1.01 – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
Executa tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico, tais como: limpeza das margens de estradas,
manutenção de pontes, leito carroçável e assoreamento de rios, executa serviços de natureza elementar, auxiliando na
remoção de entulhos e de materiais; Retira e devolve materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução de
serviços do almoxarifado; Efetua limpeza de ruas, parques e jardins e outros logradouros públicos, varrendo e coletando
o lixo acumulado, despejando-o em veículos e depósitos próprios; Cuida de parques e jardins, conservando-os e
cuidando de planta e flores, prepara sepultura, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento de cadáveres;
Efetua limpeza e conservação de jazigos; Auxilia no transporte de caixão; Auxilia os oficiais: eletricistas, encanador,
funileiro, marceneiro, mecânico, pedreiro, pintor, serralheiro; Executa serviços de vigilância do patrimônio público
externo, como em ruas, parques, jardins, pátios de prédios, etc, e outros, em serviços diversos, seguindo orientação
destes; Executa demais tarefas afins.
1.02 - AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Executa tarefas não qualificadas que, normalmente, exigem o esforço físico, tais como: limpeza das margens de estradas,
manutenção de pontes, leito carroçável e assoreamento de rios, executa serviços de natureza elementar, auxiliando na
remoção de entulhos e de materiais; Retira e devolve materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução de
serviços do almoxarifado; Efetua limpeza de ruas, parques e jardins e outros logradouros públicos, varrendo e coletando
o lixo acumulado, despejando-o em veículos e depósitos próprios;Cuida de parques e jardins, conservando-os e cuidando
de planta e flores, prepara sepultura, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento de cadáveres; Efetua
limpeza e conservação de jazigos; Auxilia no transporte de caixão; Auxilia os oficiais: eletricistas, encanador, funileiro,
marceneiro, mecânico, pedreiro, pintor, serralheiro; Executa serviços de vigilância do patrimônio público externo, como
em ruas, parques, jardins, pátios de prédios, etc, e outros, em serviços diversos, seguindo orientação destes; Executa
demais tarefas afins.
B)

FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Antiga 4ª Série)

1.03 - PEDREIRO
Executa serviços de construção ou reparos de obras e edificações públicas; levanta muros, paredes, pilares, vergas,
degraus, etc, assenta ladrilhos, manilhas, cerâmicos, pastilhas, azulejos, etc, Determina a mistura de cimento, areia,
água, ferro, etc, em quantidades adequadas, assegurando as condições de segurança necessária; utiliza ferramentas e
instrumentos próprios da função; Requisita materiais ao almoxarifado; Executa tarefas afins relacionadas a todas as
áreas da construção civil.
1.04 - PEDREIRO – (DISTRITO BARRÂNIA)
Executa serviços de construção ou reparos de obras e edificações públicas; levanta muros, paredes, pilares, vergas,
degraus, etc, assenta ladrilhos, manilhas, cerâmicos, pastilhas, azulejos, etc, Determina a mistura de cimento, areia,
água, ferro, etc, em quantidades adequadas, assegurando as condições de segurança necessária; utiliza ferramentas e
instrumentos próprios da função; Requisita materiais ao almoxarifado; Executa tarefas afins relacionadas a todas as
áreas da construção civil.
1.05 - SERVENTE
Executa trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, escritórios, escolas, serviços de saúde, etc. espanando,
lavando, encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter condições de higiene e conservação;
Distribui alimentos, segundo instruções recebidas, procede a feitura do café, chá, sanduíches, etc; Mantém a ordem e
higiene no local de trabalho; Prepara e distribui merendas, selecionando alimentos, preparando refeições ligeiras,
distribuindo-as aos comensais, atendendo programa alimentar pré-estabelecido.
1.06 - SERVENTE (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Executa trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, escritórios, escolas, serviços de saúde, etc. espanando,
lavando, encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter condições de higiene e conservação;
Distribui alimentos, segundo instruções recebidas, procede a feitura do café, chá, sanduíches, etc; Mantém a ordem e
higiene no local de trabalho; Prepara e distribui merendas, selecionando alimentos, preparando refeições ligeiras,
distribuindo-as aos comensais, atendendo programa alimentar pré-estabelecido.
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C)

FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

1.07 – 1.08 – 1.09 – 1.10 E 1.11 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares, comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e sob supervisão do Gestor Municipal, nos
termos da Lei Federal nº 11.350/06 e legislação correlata.
1.12 - AGENTE MUNICIPAL
Datilografa, digita, executa controle e registro de correspondência e atendimento ao público em geral; Efetua cálculos,
utilizando calculadoras; Opera Micro-computadores e ou terminais de computação, arquiva documentos, ou encaminhaos para outros setores, controla estoque e distribui materiais; Fiscaliza Tributos Municipais, elaborando planos e
procedimentos contribuindo para que a política tributária se compatibilize e não sofra problemas de continuidade; Orienta
os contribuintes quanto ao cumprimento de leis e regulamentos; Fiscaliza estabelecimentos comerciais, industrias de
prestação de serviços e ambulantes; Efetua vistorias em obras e edificações, verificando a execução dos serviços, com
base em plantas e especificações técnicas; Intima, notifica e autua infratores das obrigações tributárias e das normas
municipais; Executa serviços auxiliares referente ás obras de saneamento básico em áreas urbanas e rurais, procura
auxiliar na solução de problemas em serviço de abastecimento de água, rede de esgoto sanitários e proteção contra
agentes poluidores domiciliares. Auxilia na orientação e controle da execução de projetos de saneamento; Executa
demais tarefas afins.
1.13 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Executa tarefas simples e de pouca complexibilidade, nas diversas unidades administrativas, como datilografia, registro,
controle e arquivos de documentos. Executa serviços de datilografia e digitação de correspondências internas e externa,
preenchimento de guia, notificações, formulários e fichas, para atender ás rotinas administrativas. Recebe e expede
documentos diversos, registrando dados relativos á data e ao destinatário em livros apropriados, para manter o controle
da sua tramitação; Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter
ou fornecer informações. Recebe e transmite fax. Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos na unidade,
classificando-os por assunto, código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário. Participa do
controle de requisição do material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o
recebimento, para manter o nível de material necessário a unidade de trabalho. Executa tarefas simples, operando
máquinas de escrever, calculadoras, reproduções gráfica, mimeografo, computadores (editor de textos) e outras,
manipulando-as para preencher formulários, efetuar registros e cálculos e obter cópias de documentos. Executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
1.14 - ELETRICISTA
Instalar e fazer manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por
esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento
do sistema elétrico; executar tarefas afins.
1.15 - INSPETOR DE ALUNOS
Orienta e assiste os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao
convívio e recreação escolar; Atende às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe
quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; Zela pelas dependências e instalações do
estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar
ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; Auxilia nas tarefas de portaria, controle de
presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
1.16 - MECÂNICO
Conserta veículos automotores, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condições de
funcionamento.
1.17 - MOTORISTA
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Dirige veículo automotor, efetuando entrega de objetos e transporte de pessoas; Efetua e coordena carga e descarga
veículo conforme sua capacidade; cuida para que o veículo esteja sempre limpo, conservando em perfeitas condições
funcionamento, encaminha-o para revisão periódicas ou reparos, quando necessários; Cuida da documentação
veiculo, evitando que se expire prazos legais para recolhimento de impostos devidos; preenche relatórios mensais
controle, tais como: relatórios de quilômetros percorridos, de deslocações, de média de consumo de combustível,
manutenção e condição do veículo, etc; Executa outras tarefas afins.

do
de
do
de
de

1.18- MOTORISTA – (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Dirige veículo automotor, efetuando entrega de objetos e transporte de pessoas; Efetua e coordena carga e descarga do
veículo conforme sua capacidade; cuida para que o veículo esteja sempre limpo, conservando em perfeitas condições de
funcionamento, encaminha-o para revisão periódicas ou reparos, quando necessários; Cuida da documentação do
veiculo, evitando que se expire prazos legais para recolhimento de impostos devidos; preenche relatórios mensais de
controle, tais como: relatórios de quilômetros percorridos, de deslocações, de média de consumo de combustível, de
manutenção e condição do veículo, etc; Executa outras tarefas afins.
1.19 - OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
Conduz trator ou máquina agrícola, de porte pequeno provido ou não de implementos; Zela pela boa qualidade do
serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a
operação e estacionamento da máquina; Efetua a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo
instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetua o abastecimento dos
equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, para mantêlas em condições de uso;Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os
períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
1.20 - OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Conduz trator ou máquina agrícola, de porte pequeno provido ou não de implementos; Zela pela boa qualidade do
serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a
operação e estacionamento da máquina; Efetua a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo
instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetua o abastecimento dos
equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, para mantêlas em condições de uso;Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os
períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
1.21 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Opera máquinas pesadas e de terraplanagem como Patrol, Retro escavadeira e outras, providas ou não de implementos;
Executa serviços de terraplanagem, tais como, remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos,
aberturas de buracos, acabamentos e outros; Conduz trator ou máquina provido ou não de implementos; Zela pela boa
qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança
recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina; Efetua a limpeza e lubrificação das máquinas e seus
implementos, seguindo instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetua o
abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes
necessárias,para mantê-las em condições de uso; Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em
impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
1.22 - TELEFONISTA
Opera equipamento telefônico, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicação interna, locais ou
interurbanas. Atende e efetua ligações internas e externas, operando equipamentos telefônicos, consultando listas e/ou
agendas, visando á comunicação entre o usuário e o destinatário. Registra as ligações interurbanas efetuadas, anotando
em formulários apropriados o nome do solicitante.Zela pelo equipamento telefônico, comunicando defeitos e solicitando
seu conserto e manutenção, para assegurar o perfeito funcionamento.Mantém atualizadas e sob guarda as listas
telefônicas internas, externas e de outras localidades, para facilitar consultas.Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
D)

FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO / E OU TÉCNICO

2.01 - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
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Fiscalizar imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, ambulantes,verificando o cumprimento da
legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade.
2.02 - ALMOXARIFE
Controla o recebimento do material comprado e produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o
material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotado; Organiza e realiza o armazenamento
de materiais e produtos, identificando-os determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir estocagem
racional e ordenada; Zela pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar
deterioramento e perda; Registra os materiais guardados nos depósitos e as atividades realizadas, lançando os dados em
sistemas ou livros, fichas, mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários;Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
2.03 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Presta assistência a unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como, controla os serviços gerais de escritório,
compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas.
2.05 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas,
medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório; Prepara e esteriliza os instrumentos
de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua
utilização; Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente para facilitar sua realização;
Orienta o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de medicamentos e
material adequado ao tipo do tratamento para reduzir a incidência de acidentes; Efetua a coleta de material de exames
de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para
facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
2.06 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas,
medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório; Prepara e esteriliza os instrumentos
de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua
utilização; Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente para facilitar sua realização;
Orienta o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de medicamentos e
material adequado ao tipo do tratamento para reduzir a incidência de acidentes; Efetua a coleta de material de exames
de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para
facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
2.07 - ESCRITURÁRIO
Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de
padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender as rotinas administrativas; Recepciona pessoas que
procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas;
Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética,
visando à agilização de informações;Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação
de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil e/ou outros tipos similares de
controle, para cumprimento das necessidades administrativas; Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados
comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e
outros;Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando informações
relativas aos serviços executados;Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
2.08 - OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA
Controla a entrada de água, abrindo ou fechando válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas, para
abastecer reservatórios; Efetua o tratamento da água, adicionando-lhe quantidades determinadas de cloro, amoníaco, cal
e outros produtos químicos ou manipulando dispositivos automáticos de admissão desses produtos para depurá-los,
desodorizá-la e clarificá-la; Aciona agitadores, manipulando os mecanismos de comando, para misturar os ingredientes;
Separa as impurezas, deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a água circular pelas instalações de
filtragem, para assegurar a completa depuração da água; Bombeia a água depurada, aciona os registros e válvulas, para
introduzi-la nas tubulações principais e permitir sua distribuição; Controla o funcionamento das instalações, lendo as
marcações dos controladores e indicadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros
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fatores;Efetua a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os elementos
móveis das máquinas e executando pequenos reparos e regulagens para conservá-los em perfeito estado de
funcionamento;Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
E)

FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO

3.01 - ASSISTENTE SOCIAL
Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo sua potencialidades e promovendo atividades
educativas, recreativas e culturais , para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual;
Programa a ação básica de uma comunidade nos campos sociais, médico e outros, através da análise dos recursos e das
carências sócio – econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e
subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão de obra; Efetua triagem nas solicitações
de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do
possível; Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros,
sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos;
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.02 - ARQUITETO
Executa tarefas destinadas à supervisão, ao planejamento urbano, de coordenação, aos estudos, elaboração e executa
projetos referentes à construção, fiscalização de obras do município, a peritagens e a arbitragens e a arbitramentos.
3.03 - BIOQUÍMICO
Prepara e realiza estudo de campo e de laboratório acerca da origem, evolução, funções, estrutura, correlações e outros
aspectos das diferentes formas de vida; coordena, analisa e avalia os dados obtidos e prepara relatórios sobre suas
descobertas e conclusões; para possibilitar sua utilização no seu campo de atividade; realiza estudos e experiências de
laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas como dessecação, microscopia, coloração por substâncias
químicas e fotografia, para obter resultados, analisando sua aplicabilidade; executa tarefas afins.
3.04 - CONTADOR
Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral do órgão público, efetua balanços e
levantamentos pertinentes a área.
3.05 - DENTISTA
Exerce atividade de odontologia clinica e preventiva com especialidade em endodontia; Diagnostica e trata afecções da
boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar á saúde bucal
em geral; Identifica as afecções quanto a extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames
laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento adequado; Aplica anestesia troncular, gengival ou
tópica, utilizando medicamentos anestésicos; Restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e
substâncias especiais, para evitar o agravamento do processo de restabelecer a forma e a função do dente; Faz perícia
odontolegal, para fornecer atestados concessão de licenças, abono de faltas, etc.; Atende em ambulatório interno
empregados, seus dependentes e munícipes em geral. Mantém registros de controles de tratamentos; Gera relatórios de
atividades; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem – estar da comunidade; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.06 - ENFERMEIRO PADRÃO
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial,
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para
proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de
acidentes ou doenças, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior
atendimento médico; Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o
tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho
adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em
condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promove
a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem,
apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolve o
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programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a
importância do pré-natal etc.; Efetua trabalhos com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programas
de suplementação alimentar; Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de
doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar,
educação sexual, prevenção de drogas etc; Executa a supervisão das atividades desenvolvidas na unidade de saúde,
controle de equipamentos e materiais de consumo, faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do
ano; Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços
prestados; Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às
atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de
consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem;
3.07 - ENFERMEIRO PADRÃO (DISTRITO DE BARRÂNIA)
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial,
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para
proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de
acidentes ou doenças, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior
atendimento médico; Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o
tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho
adequado dos trabalhos de enfermagem;Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições
de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos;Promove a
integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem,
apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolve o
programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a
importância do pré-natal etc.; Efetua trabalhos com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programas
de suplementação alimentar; Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de
doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar,
educação sexual, prevenção de drogas etc; Executa a supervisão das atividades desenvolvidas na unidade de saúde,
controle de equipamentos e materiais de consumo, faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do
ano; Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços
prestados; Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às
atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de
consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem;
3.08 - ENGENHEIRO CIVIL
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e
demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a execução, assegurando os padrões técnicos
3.09 - FARMACÊUTICO
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados, analisa
material colhido para exames patológicos, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais,
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias.
3.10 - FISIOTERAPEUTA
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros,
empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais reeducação muscular, para
obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes
e acidentados, realizando testes musculares funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e
movimentação, de pesquisa de reflexos, prova de esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de
capacidade funcional dos órgãos afetados. Planeja e executa tratamentos de afecções reumática, osteoartroses, seqüelas
de acidente vascular cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite de traumatismos raquimedulares de paralisias
cerebrais,motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças. Atende ampurados, preparando
o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente. Ensina exercícios
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corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando o treinando o
paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a expansão
respiratória e a circulação sanguínea. Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a
sociabilidade. Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e
pareceres, para avaliação da política de saúde. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.11 - FONOAUDIÓLOGO
Prestar assistência fonoaudiológica nas unidades e serviços do município, para promoção e proteção da saúde, a
detecção e tratamento precoces e a reabilitação de distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. Desenvolver
trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar avaliação da
comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico; realizar terapia fonoaudiológica dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela
Municipalidade; realizar serviços de fonoaudiologia; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos
de fonoaudiologia; assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia; emitir parecer
fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua
formação profissional.
3.12 - MÉDICO CLÍNICO GERAL
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.13 - MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.14 - MÉDICO NEUROLOGISTA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
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destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.15 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.16 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.17 - MÉDICO PEDIATRA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
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mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.18 - MÉDICO PSIQUIATRA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.19 - MÉDICO UROLOGISTA
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registra a consulta médica, anotando em prontuário
próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta
resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Efetua exames médicos
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando se nas exigências da capacidade física
e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às
doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional,
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem –
estar da comunidade; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.20 - NUTRICIONISTA
Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, a fim de
contribuir para a melhoria protéica.
3.21 - PSICÓLOGO
Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico,
motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e o diagnóstico clínico; Presta atendimento aos casos
de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de
terapia de grupo, para solução dos seus problemas; Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o
desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família,
para promover o seu ajustamento; Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e
capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; Efetua
análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes
multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Executa as atividades
relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções;
Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto – realização; Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.22 - VETERINÁRIO
Planeja , organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento
da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo
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fiscalização e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção nacional econômica de alimentos
e a saúde da comunidade.
F)

FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

4.01 - PROFESSOR ASSISTENTE
Auxilia o Professor I ou o Professor de educação infantil dentro das salas de aula, em todas as atividades; Colabora no
processo de desenvolvimento de aptidões e interesse dos educandos, orientando-os sobre o uso eficaz da biblioteca da
escola, estimulando-os no exercício de atividades culturais habilidades manuais, artisticas e desportivas para aprimorar
suas qualidades de reflexão e integração social; Acompanha os alunos em atividades extra-curricular, acompanhamento
educacional extra classe e a título de reforço educacional, envolvendo a seleção de conteúdo e de técnicas e
procedimento de avaliação do desempenho do alunos; Executa tarefas no centro educacional, com alunos a título de
complementação educacional com atividades culturais, artísticas, artesanais e esportivas; Auxilia na solução individual de
alunos, aconselhando-os sobre a conduta a ser seguida ou encaminhando-o ao especialista os casos que exigem
assistência especial; Seleciona e confecciona material didático a ser utilizado; Desenvolve o espírito comunitário, os
princípios de civismo, do relacionamento social e criatividade através das comemorações cívicas e atividades similares e
aproveitando situações reais, para criar ambientes propícios á uma ação educativa mais completa ao ajustamento dos
alunos na sociedade; Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas.
4.02 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Ministra Aulas nas primeiras séries do ensino fundamental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional do
aluno; Elabora plano de aula, currículo e planejamento escolar, selecionando o assunto, o material didático a ser
utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento no ensino.Transmite aos alunos conhecimentos
do curso primário, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades
desenvolvidas e na capacidade média da classe para verificar o aproveitamento do aluno;Elabora boletins de controle e
relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando as atividades efetuadas,
para manter um registro que permita dar informações á diretoria da escola e aos pais; Organiza e promove solenidades
comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar os interesse dos alunos pelos acontecimentos históricos e sociais
da pátria; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.03 - PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, entretenimento e
demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e
relacionamento social; Ministra Aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as
funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e escrita; Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se
no comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas
surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza,
obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir
com a sua educação; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para
obter melhor rendimento do ensino; Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário,
aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora boletins de controle e relatórios,
apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos anotando atividades efetuadas, para manter
um registro que permita dar informações à diretoria da escola aos pais; Organiza e promove solenidades comemorativas,
jogos, trabalhos, manuais, para ativar o interesse dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.05 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando
exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um programa
esportivo adequado; Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e
capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;Instrui os alunos sobre os exercícios e
jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e
acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindo
desses exercícios; Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados
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pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle
dessas atividades e avaliação de seus resultados;Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.06 - PROFESSOR DE INGLÊS
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para
obter melhor rendimento do ensino; Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário,
aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora boletins de controle e relatórios,
apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos anotando atividades efetuadas, para manter
um registro que permita dar informações à diretoria da escola aos pais; Executa outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
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