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ANEXO 02 – 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 capacitação
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 disponibilidade 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 pessoal
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 Superior
Biólogo
- Realizar pesquisas sobre as formas de vida, na natureza e laboratório, visando conhecer as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos:
Efetuando estudos e experiências com espécimes biológicos;
Analisando a origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida;
Incrementando os conhecimentos científicos;
Descobrindo suas aplicações em vários campos.
- Participar da biologia aplicada na agricultura e na criação de animais, orientado diretamente o
trabalho no campo.
- Atender solicitações de resgate 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;
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 registro 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 empregando 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 arborização de
rua.
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Prestar orientações e assessoria aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município no
âmbito de suas atribuições, bem como a população, informando-os corretamente sobre a utilização
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 informações, individualmente ou junto a profissionais de outras áreas e instituições
públicas ou privadas;
Preparando informes, laudos, pareceres e demais documentos.
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando
programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos 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 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, vigilância 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, legitimadas 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
multidisciplinares, 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 geoprocessamento 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 manutenção, conservação e preservação do meio ambiente, visando a qualidade e sustentabilidade da vida:
Promovendo, elaborando e organizando projetos e eventos;
Assessorando e divulgando ações relacionadas à educação ambiental informal.
Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribuições do seu cargo.

Engenheiro Florestal
- Preservar e desenvolver zonas verdes, organizando e controlando o reflorestamento e a conservação de zonas de bosques e a exploração de viveiros de plantas, favorecendo seu crescimento
por meio da poda, desbastes e extirpação de árvores doentes e por outros métodos.
- Planejar o plantio e o corte de árvores, observando a época apropriada e determinando as técnicas
mais propícias, para obter produção máxima e contínua.
- Antecipar, quando possível, e solucionar problemas, executando atividades de orientação, consultoria, medidas preventivas, recursos para otimizar soluções e outros, em relação às atribuições
compreendidas nas habilitações legais da profissão de engenheiro florestal.
- Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas científicas, estudos e atribuições técnicas.
- Elaborar e implantar projetos de preservação do meio ambiente, bem como analisar projetos de
loteamento, apontando o grau de comprometimento do meio ambiente local e sugerindo alterações
dos mesmos.
- Planejar atividades de uso de recursos naturais renováveis e ambientais, identificando necessidades, levantando informações técnicas, diagnosticando situações, analisando viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental de soluções propostas, estimando custos, definindo cronograma, inventariando recursos físicos e financeiros de empreendimento, bem como definindo parâmetros de
produção;
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Prestar assistência técnica, realizando perícia e auditoria, nos processos de uso sustentável e
conservação de solo, água e meio ambiente; bem como organizando associações de produtores
florestais; eventos e ministrando cursos, seminários e palestras, de modo a difundir as normas
vigentes.
Elaborar documentação técnica e científica, no que tange a relatórios de atividades, projetos, inventários de recursos disponíveis (naturais, máquinas e equipamentos).
Realizar estudos estatísticos de recursos naturais.
Fiscalizar atividades florestais e o uso de recursos naturais, seja em obras ou na apuração da
procedência, transporte e comercialização de produtos de origem vegetal, e atividades de extrativismo, autuando crimes ambientais e florestais e embargando, quando necessário, atividades florestais e ambientais de estabelecimentos infratores.
Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço e/ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação.
Efetuar atendimento e orientação ao público em assuntos relacionados à recursos naturais renováveis, ambientais e processos de licenciamentos.
Realizar a confecção de projetos de licenciamento, com encaminhamento nos órgãos ambientais
correspondentes ao assunto, visando adequar as atividades da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul a legislação vigente.
Prezar pela excelência e otimização dos processos realizando acompanhamento dos projetos realizados, e, ainda:
Sugerindo a aplicação de técnicas e cuidados necessários;
Acompanhando o processo de limpeza urbana, monitorando e sugerindo correções;
Acompanhando e orientando atividades de plantio, jardinagem e arborização urbana.
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