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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101 MÉDICO 

Requisitos:Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições:- Descrição Sintética: Prestar atendimento médico em clínica geral e/ou em especialidades 
a serem definidas a bem do serviço público, coordenar atividades médicas institucionais; diagnosticar 
situação de saúde da comunidade, executar atividades médicas-sanitárias, desenvolver programas de 
saúde pública. 
- Descrição Detalhada:  
Prestar atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, encaminhando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 
evolução, registrando consulta em documento próprio e encaminhando-as aos serviços de maior 
complexibilidade, quando necessário; Executar atividades médico-sanitárias, exercendo atividade 
clínica, cirúrgica, ambulatorial e demais especialidades, conforme sua área de atuação, desenvolvendo 
ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de equipe 
multi-profissional na elaboração de diagnóstico de saúde da área de atuação, analisando dados de 
morbilidade e mortalidade, verificando serviços e a situação da saúde da comunidade, para o 
estabelecimento de prioridade nas atividades a serem implantadas e/ou implementadas; Coordenar as 
atividades médicas, acompanhando e analisando as ações desenvolvidas, participando do estudo de 
casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao indivíduo; Participar da 
elaboração e/ou de normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações da 
saúde prestados; Delegar funções a equipe auxiliar, participando da capacitação, orientando e 
supervisionando as atividades delegadas; Emitir quando necessário atestados médico para fins de 
dispensa de trabalho; Atendimento ao Programa Saúde da Família; Realizar exames pré-admissionais, 
avaliando as condições gerais de saúde do candidato em relação ao cargo a que se destina; 
Assessorar a comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA, proferindo palestras e debates, 
analisando ocorrências de acidentes de trabalho, auxiliando na convenção de seus objetivos; Executar 
outras tarefas compatíveis com o cargo e/ou com as necessidades da entidade. 

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO E ALFABETIZADO 

CARGO 201 COZINHEIRA 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 

Atribuições: - Descrição Sintética: Trabalhar na produção de alimentos para diversos órgãos da 
administração pública. 
- Descrição Detalhada: 
Preparar e cozinhar alimentos e responsabilizar-se pela cozinha;Responsabilizar-se pelos trabalhos de 
cozinha, preparar refeições de acordo comcardápios;Encarregar-se de todos os tipos de cozimento em 
larga escala;Encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos;Fazer os pedidos de suprimento de 
material necessário à cozinha ou à preparação dealimentos;Operar os diversos tipos de fogões, 
aparelhos e demais equipamentos de cozinha;Distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; 
Supervisionar os serviços de limpeza, zelando pela conservação e higiene dosequipamentos e 
instrumentos de cozinha;Executar tarefas afins.Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

 

CARGO 202 MOTORISTA “D” 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e CNH “D” 

Atribuições: - Descrição Sintética: Dirigir veículos de passageiros e de carga, conduzindo-o conforme 
suas necessidades, observando as regras de trânsito e operando os equipamentos acoplados ao 
veículo 
- Descrição Detalhada:  
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do Carter, 
testando freios e parte elétrica, para certificar-se previamente de suas condições de funcionamento; 
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examinar as ordens de serviços para dar cumprimento à programação estabelecida; transportar 
documentos e servidores quando em trabalhos de assunto do Município, quando autorizado pelo chefe 
imediato; zelar pela manutenção do veículo comunicando ao setor competente e solicitando reparos; 
recolher o veículo após a jornada de trabalho até local próprio; Dirigir veículos de passageiros e de 
carga, conduzindo-o conforme suas necessidades, observando as regras de trânsito e operando os 
equipamentos acoplados ao veículo; Testar os freios e a parte elétrica. Dirigir o veículo, observando as 
normas de trânsito. Providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e solicitando reparos 
necessários. Efetuar reparos de emergência no veículo. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO 203 OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS “C” 

Requisitos: Alfabetizado e CNH “C” 

Atribuições: - Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar tratores e 
reboques montados sobre rodas para carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos 
e limpeza de vias, praças e jardins. 
.-Descrição Detalhada:  
.- Operar tratores e reboques para execução de serviços de carregamento e descarrega-mento de 

material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins;  

.- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando comandos de marcha e direção, 

para posicioná-la conforme as necessidades do serviço, observando as orientações técnicas e limites 

de capacidade das máquinas e/ou equipamentos;  

.- Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 

alavancas de comando, pane carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais 

analógicos;  

.- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes 

necessários, a fim de garantir sua correta execução;  

.- Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação de estacionamento da 

máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;  

.- Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo instruções de manutenção do fabricante, 

bem como providenciar a troca de pneus quando necessária;  

.- Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento;  

.- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e 

após executados, efetuar os testes necessários;  

.- Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo 
de combustível, conservação e outras ocorrências. 

 


