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A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S
D O S   R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O 

 

Requisitos: Superior Completo em Agronomia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: executar atividades correspondente à sua 
servidores do município na área agrícola;
prontamente orientações do Secretário da área;
município; fiscalizas o trator rural em seus serviços rurais e como está sendo realizado;
ligados a agricultura, plantações e venenos a serem aplicados pelo município;
cuidado com as arvores, plantações e manuseio com   agrotóxicos;

 

Requisitos: Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança 
e do adolescente; elaborar, coordenar, executar e 
atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil;
social a indivíduos, grupos e à população;
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
e administrar benefícios e Serviços Sociais;
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e 
projetos do âmbito de atuação do Ser
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de 
socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades;
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.
Quando na área de atendimento ao servidor municipal:
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social que proporcionem a m
qualidade de vida dos servidores municipais;
estejam interferindo na vida funcional do servidor;
benefícios e serviços sociais da Administração Pública direta e indireta, encaminhando
fizerem necessários; realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social;
elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e 
de pessoal. 
Atribuições comuns a todas as áreas:
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
atividades em sua área de atuação; 
sua área de atuação: participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal t
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico
trabalho afetos ao Município; realizar outras at

 

Requisitos: Superior Completo em Farmácia Bioquímica e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos 
analisar substâncias e materiais colhidos;
participar de execução de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde;
reuniões com a sociedade para definir ações que melhorem as condições de vida;
probabilidade de doenças epidemiológicas, alertando para sua proliferação;
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO 101: AGRÔNOMO 

Superior Completo em Agronomia e Registro no Órgão da Classe 
executar atividades correspondente à sua formação; orientar quando solicitado, o trabalho de outros 

servidores do município na área agrícola; desenvolver atividades de programação em sua área de atuação;
prontamente orientações do Secretário da área; assinar receituários de venenos agrícolas quando necessário pelo 

fiscalizas o trator rural em seus serviços rurais e como está sendo realizado; dar parecer sobre assuntos 
ligados a agricultura, plantações e venenos a serem aplicados pelo município; orientar autarquias municipa
cuidado com as arvores, plantações e manuseio com   agrotóxicos; realizar outras tarefas correlatas.

CARGO 102: ASSISTENTE SOCIAL 
Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão da Classe 

implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança 

elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil; encaminhar providências e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
e administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 

lise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e 
projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;
socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar seminários, encontros, congressos e 

ntos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.  
Quando na área de atendimento ao servidor municipal: coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social que proporcionem a m
qualidade de vida dos servidores municipais; atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que 
estejam interferindo na vida funcional do servidor; realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de 

ciais da Administração Pública direta e indireta, encaminhando-
realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social;

elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e reabilitação profissional e social de servidores, junto ao setor 

Atribuições comuns a todas as áreas: elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

 participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal t

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

ndo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 103: Bioquímico 
Superior Completo em Farmácia Bioquímica e Registro no Órgão da Classe 
realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos;

analisar substâncias e materiais colhidos; estudar a ação de alimentos e medicamentos e outras substâncias;
participar de execução de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; 

com a sociedade para definir ações que melhorem as condições de vida;
probabilidade de doenças epidemiológicas, alertando para sua proliferação; testar a qualidade da água consumida 
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orientar quando solicitado, o trabalho de outros 
desenvolver atividades de programação em sua área de atuação; atender 

agrícolas quando necessário pelo 
dar parecer sobre assuntos 

orientar autarquias municipal sobre o 
realizar outras tarefas correlatas. 

implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, 
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança 

avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
encaminhar providências e prestar orientação 

gmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar 

planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 
prestar assessoria e consultoria a órgãos da 

Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e 
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 
Serviço Social; realizar estudos  

socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da  Administração 
coordenar seminários, encontros, congressos e 

coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social que proporcionem a melhoria da 

atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que 
realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de 

os aos recursos que se 
realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social; 

reabilitação profissional e social de servidores, junto ao setor 

elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

ndo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

ribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

organismos vivos; testar e 
estudar a ação de alimentos e medicamentos e outras substâncias; 

 realizar ou participar de 
com a sociedade para definir ações que melhorem as condições de vida; analisar e determinar 

testar a qualidade da água consumida 



pela população. 
 

CARGO 104: CONTADOR 
Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: Desempenhar atividades relativas à administração financeira e patrimonial, bem como à contabilidade 
e auditoria, compreendendo análise, registro e perícia contábeis; elaboração de balancetes, balanços e 
demonstrações contábeis com relação ao funcionamento da Administração Pública, bem como executar outras 
atividades de interesse do Município que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação; Atuar com ética profissional, quanto aos documentos lhe passado, bem como não dar 
informações sobre a arrecadação do Município a terceiro estranho ao Município; manter-se sempre atualizado 
quanto as normas do Tribunal de Contas do Paraná, com relação aos programas atualizados, visando dar mais 
celeridade aos envios de movimentação; Informar ao chefe do executivo e a procuradoria jurídica qualquer ato que 
possa suspeitar de fraude, bem como avisar de toda movimentação duvidosa ao controlador interno do Município. 
Auxiliar o controlador interno nas prestações de contas do Município, explicando, em sua plenitude, a situação do 
setor de contabilidade.    

 
CARGO 105: ENFERMEIRO 

Requisitos: Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de 
atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de 
maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes; 
coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; 
estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 
realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 
desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das 
atribuições típicas da classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem 
como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; 
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; participar de campanhas de 
educação e saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 
CARGO 106: ENGENHEIRO CIVIL 

Requisitos: Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições:  Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 
examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para construção; 
calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, levando em consideração fatores como, carga calculada, pressões de água, resistência 
aos ventos e  mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos matérias que devem ser utilizados na 
construção; consulta outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos de 
edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre 
as exigências técnicas e estéticas relacionadas à  obra a ser executada. Elabora o projeto da construção, 
preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de 
obra necessários e efetuando um calculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo à prefeitura para 
aprovação; prepara o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se 
fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras. Dirige a execução 
e projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o 
cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados. 

 
CARGO 107: FARMACÊUTICO 

Requisitos: Superior Completo em Farmácia e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: cuidar para que a farmácia mantenha em seus estoques os medicamentos e correlatos em 
quantidade e qualidade de forma a garantir uma terapêutica racional em área e tempo determinado; ao receber os 
remédios dos fornecedores estes deverão ser conferidos quanto à validade, lote, quantidade, rotulagem e 
quaisquer outros danos nas embalagens; prever as faltas e providenciar pedidos junto ao setor de compras; 
estabelecer normas para dispensação de medicamentos e correlatos, visando orientar o uso correto baseado em 
parâmetros farmacocinéticos, farmacodinâmicos e da fármaco vigilância; conferir a receita, quanto a assinatura do 
profissional prescritor, número de registro no Conselho da Classe, e efetuar o exame físico dos medicamentos, 
observando prazo de validade; orientar os pacientes quanto ao horário, modo de usar e armazenamento do 
medicamento; quanto aos medicamentos controlados armazená-los em armário próprio com chave e fazer a escrita 



diária do controle de medicamentos em livros específicos; estabelecer normas para armazenamento de 
medicamentos; atividade destinada a guardar e proteger os medicamentos contra os riscos de alterações físico-
químicas e microbiológicas garantindo a qualidade dos mesmos. 

 
CARGO 108: FISIOTERAPEUTA 

Requisitos: Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Órgão Classe 
Atribuições: prestar assistência ao indivíduo, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde; 
elaborar diagnóstico fisioterápico, compreendido como avaliação físico-funcional; prescrever, com base na 
avaliação físico-funcional, as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação ao 
processo terapêutico, baseando-se nas técnicas indicadas; dar alta ao paciente no serviço de fisioterapia; participar 
na elaboração do planejamento, execução e avaliação do programação de saúde e dos planos assistenciais de 
saúde; participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos 
programas de educação continuada. 

 
 

CARGO 109: MÉDICO 
Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar 
e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e 
a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento 
especializado, quando for o caso; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; coordenar equipes 
técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem como equipes técnicas de plantão; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; participar de ações para atendimento 
médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional; as atribuições descritas acima, aplicam-se também 
aos médicos do PSF e, a todas as especialidades médicas existentes neste Plano de Cargos; o médico supervisor 
compete além do acima mencionado a supervisão dos demais médicos do Centro de Saúde Municipal, a 
responsabilidade pelas internações em hospitais e auditoria hospitalar. Ao médico coordenador compete além do 
acima mencionado a coordenação dos demais médicos do Centro de Saúde Municipal, visando a implementação 
de programas preventivos de saúde pública.  

 
CARGO 110: MÉDICO VETERINÁRIO 

Requisitos: Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: Planejar e desenvolver campanha e serviços de fornecimento e assistência técnica relacionados com 
a pecuária e a saúde pública, para favorecerem a sanidade e a produtividade dos rebanhos; Supervisionar e 
executar programas de defesa sanitária; Elaborar e executar projetos agropecuários; Fazer profilaxia, diagnósticos 
e tratamento de doenças de animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a saúde dos 
animais; Promover a fiscalização sanitária nos locais de manipulação, armazenamento, matadouros e abatedouros, 
comercialização dos produtos determinando visitas "in loco" para fazer cumprir a legalização e assegurar à 
comunidade produtos em condições de consumo; Promover controle de zoonoses, efetuando levantamento de 
dados, avaliação e pesquisa, para possibilitar a profilaxia destas doenças; Fazer uso de métodos e programas que 
assegurem produção racional e economia para os produtores. 

 
CARGO 111: NUTRICIONISTA 

Requisitos: Superior Completo em Nutrição e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Nutrição; elaborar o 
cardápio da merenda para as escolas públicas municipais; fornecer lista dos produtos e alimentos a serem 
utilizados no preparo da merenda escolar; prestar acompanhamento e orientações às cantineiras no preparo da 
merenda escolar; ministrar cursos e palestras aos professores, alunos e aos demais servidores das escolas 
públicas municipais e à população em geral; elaborar e executar projetos em sua área de atuação; orientar os 
setores de compra e licitação da Prefeitura na aquisição de alimentos; executar outras atividades correlatas. 

 
CARGO 112: ODONTÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao odontólogo, utilizando 
instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da 



boca, encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente; identificar as afecções 
quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos especiais, radiológicos ou outra forma de exame 
complementar para estabelecer diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento; aplicar anestesias tronco-
regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pela CFO, para promover conforto e 
facilitar a execução do tratamento; promover a saúde bucal, quer no âmbito do Posto Unidade de saúde quer no 
meio externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, 
notadamente a preventiva. Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, quando não 
houver condições técnicas e/ou materiais de tratamento conservador; efetuar remoção de tecido cariado e 
restauração dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e materiais tecnicamente adequados, para restabelecer a 
forma e a função do dente; executar a remoção, mecânica da placa dental e do cálculo ou tártaro supra e 
subgengival, utilizando-se de meios ultra-sônicos ou manuais; prescrever ou administrar medicamentos, inclusive 
homeopáticos, quando o cirurgião-dentista for devidamente habilitado em homeopatia em odontologia, 
determinando a via de aplicação, para auxiliar no tratamento pré, durante e após o operatório; proceder a perícias 
odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos 
em normas e regulamentos; coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos 
pacientes, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; orientar e zelar pela 
preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua 
correta utilização; elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo 
voltado principalmente para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; 
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional. 

 
CARGO 113: PROCURADOR JURÍDICO 

Requisitos: Superior Completo em Direito e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público municipal, judicial e 
extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e 
decisões da Administração; Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da 
municipalidade, tomando as providências necessárias para bem curar os interesses da Administração: Postular em 
juízo em nome da Administração, com a propositura de ações e apresentação de contestação; avaliar provas 
documentais e orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais. Obs.: O acompanhamento jurídico dos 
processos judiciais deve ocorrer em todas as instâncias e em todas as esferas, onde a Administração for ré, autora, 
assistente, opoente ou interessada de qualquer outra forma. Ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais 
de interesse do -ente municipal e Em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, quando 
necessário, fiscalizar o chefe do executivo com gastos com empresa de advocacia com serviços que podem serem 
feitos pela procuradoria ou pelo advogado do Município. 

 
CARGO 114: PSICÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: efetuar orientação profissional, desenvolvimento profissional e verificar necessidade de treinamento 
dos servidores municipais; pesquisar as características psicológicas dos servidores; realizar estudos e aplicações 
práticas de psicologia na área de educação; atender a comunidade em geral identificando indivíduos com 
problemas psicológicos e encaminhando-os para tratamento adequado; atuando em projetos das associações de 
classe e de bairros; identificar a necessidade de mão-de-obra de âmbito do município e promover a sua formação, 
em conjunto com outros órgãos; efetuar trabalhos de psicologia em geral. 

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 
CARGO 201: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Requisitos: Ensino Médio Completo 
Atribuições: Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e 
na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de 
abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da 
sua área de abrangência; realização do acompanhamento das micro áreas de risco; realização da programação 
das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram 
atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância 
de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, 
encaminhando-as ao serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; promoção do 



aleitamento materno exclusivo; monitoramento das diarreias e promoção da reidratação oral; monitoramento das 
infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de 
pneumonia ao serviço de saúde de referência; monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 
orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas; 
identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-natal na unidade de saúde de referência; 
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento das gestantes priorizando atenção nos aspectos 
de desenvolvimento da gestação; seguimento do pré-natal; sinais e sintomas de risco na gestação; nutrição; 
incentivo e preparo para o aleitamento materno; preparo para o parto; atenção e cuidados ao recém-nascido; 
cuidados no puerpério; monitoramento dos recém nascidos e das puérperas; realização de ações educativas para 
a prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos 
exames periódicos nas unidades de saúde de referência; realização de ações educativas sobre métodos de 
planejamento familiar; realização de ações educativas referentes ao climatério; realização de atividades de 
educação nutricional nas famílias e na comunidade; realização de atividades de educação em saúde bucal na 
família, com ênfase no grupo infantil; busca ativa das doenças infectocontagiosas; apoio a inquéritos 
epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação compulsória; supervisão dos 
eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do 
idoso; identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos familiares para o apoio necessário 
no próprio domicilio; incentivo à comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de deficiência 
psicofísica; orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle das doenças endêmicas 
realização de ações educativas para preservação do meio ambiente; realização de ações para a sensibilização das 
famílias e da comunidade para abordagem dos direitos humanos; estimulação da participação comunitária para 
ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade; outras ações e atividades a serem definidas de 
acordo com prioridades locais; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de 
sua atuação; registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SISAB/E SUS, e no Sistema de Informática 
da Secretaria Municipal de Saúde – todos os procedimentos de sua competência realizados, executar outras 
atividades correlatas, e julgadas cabíveis. 

 
CARGO 202: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos: Ensino Médio Completo 
Atribuições: Coordenar, acompanhar e controlara execução das atividades da área, distribuindo os trabalhos, 
orientando quanto à forma de realizá-los, analisando os resultados e inserindo alterações, a fim de atender prazos 
e padrões de qualidade. Participar da elaboração do Orçamento Geral, realizando levantamento dos projetos a 
serem executados no período, materiais, instrumentos, equipamentos e mão-de-obra a ser empregada, projetando 
e calculando desembolso a cada mês, consolidando em planilhas e apresentando para aprovação da Diretoria, a 
fim de possibilitar a previsão de necessidades para o período. Elaborar e implantar normas, procedendo ao 
levantamento, verificando a viabilidade de implantação através da repercussão nas áreas, criando instrumentos de 
controle e prestando orientação, a fim de padronizar procedimentos. Elaborar estudos sobre atividades da área. 
verificando fluxo de rotinas, praticidade e eficácia, alterando e acompanhando novos procedimentos, a fim de 
aumentar a qualidade dos serviços prestados. Prestar assessoramento técnico, organizando e coordenando 
trabalhos, instruindo empregados, acompanhando resultados e cumprimento de objetivos, a fim de otimizar 
procedimentos. Emitir pareceres em assuntos relacionados com seu campo de atividade, analisando problemas, 
verificando variáveis e implicações, consultando normas, bibliografia pertinente, a fim de possibilitar uma solução 
adequada a questão. Efetuar o controle e planejamento dos programas e sistemas, controle de dados, 
informações, relatórios, análises de interesse da unidade e atividades especificas a nível médio. Executar outras 
tarefas compatíveis com as previstas no cargo. 

 
CARGO 203: ASSISTENTE DE GABINETE ODONTOLÓGICO 

Requisitos: Ensino Médio Completo e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente 
para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais na intervenções clínicas; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho, realizar o acolhimento do 
paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas e biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio 
e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamentos de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de 
biossegurança visando ao controle de infecção, zelar pela conservação dos equipamentos e materiais do 
consultório odontológico; executar outras tarefas correlatas. Sob supervisão do cirurgião dentista realizar 
procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa 
bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; Agendar o paciente e orienta-
lo quanto ao retorno e à preservação do tratamento; Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde 
da Família no tocante a saúde bucal; Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, 
evidenciação de placa bacteriana, e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família, e espaços 
sociais identificados. Registrar os atendimentos e ações junto as Sistema de Informação da Atenção Básica – 
SISAB/E SUS e no Sistema de Informática da Secretaria Municipal de Saúde, executar outras atividades 
correlatas, e julgadas cabíveis. 



 
CARGO 204: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Ensino Médio Completo e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: - prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando 
medicamentos ou tratamento aos pacientes; 
- controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; 
- efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; 
-realizar plantões uma vez por mês de 12 horas; 
- orientar à população em assuntos de sua competência; 
- preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos para a realização de exames, 
tratamentos e intervenções cirúrgicas; 
- auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, 
conforme instruções recebidas; 
- auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de 
educação sanitária; 
- proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar 
na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 
- participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em 
grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); 
- participar de campanhas de educação e saúde; 
- controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, 
quando for o caso, solicitar novo suprimento; 
- supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos 
equipamentos que utiliza; 
- executar outras atribuições afins. 

 
CARGO 205: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Requisitos: Ensino Médio Completo e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 
doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação 
técnica definida pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob a delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos 
auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios, 
inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de 
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à antissepsia do campo 
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas, aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; realizar o 
isolamento do campo operatório; exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o 
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é 
credenciado a compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em 
pesquisas, coordenar e realizar a manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos, apoiar as 
atividades dos ASB e dos ACS na prevenção e promoção da saúde bucal, zelar pela conservação dos 
equipamentos e materiais do consultório odontológico; executar outras tarefas correlatas. Acompanhar e apoiar o 
desenvolvimento dos trabalhos das equipes de Saúde da Família no tocante a saúde bucal. Registrar os 
atendimentos e ações junto as Sistema de Informação da Atenção Básica – SISAB/E SUS e no Sistema de 
Informática da Secretaria Municipal de Saúde, executar outras atividades correlatas, e julgadas cabíveis. 

 
CARGO 206: EDUCADOR INFANTIL 

Requisitos: Nível Médio na Modalidade Normal (Magistério) ou Superior Completo em Pedagogia com Habilitação 
para Ministrar aulas na educação infantil ou Curso Normal Superior 
Atribuições: 1. Docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições:       
- Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
- Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
- Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao 

processo de ensino-aprendizagem.   
2. Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, as 

seguintes atribuições: 
- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; 



- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus 
objetivos pedagógicos; 

- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
- Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a 

escola; 
- Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 

da proposta pedagógica da escola; 
- Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 
- Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; 
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou 

rede de ensino ou da escola; 
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema 

e/ou rede de ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal e 
de recursos materiais; 

- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas 
educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO 
CARGO 301: RECEPCIONISTA 

Requisitos: Ensino Médio Incompleto 
Atribuições: Atende o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus pedidos; 
atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco ou botão, para prestar 
informações e anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou 
comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. Preenchimento e marcação 
de consultas, entrevistas em formulários e fichas próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o 
atendimento; facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em 
ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e 
outros; emitir encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório de caráter 
limitado. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGO 401: MECÂNICO 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 
Atribuições: - elaborar planos de manutenção; 
- realizar manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores;  
- substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; 
- executar outras tarefas compatíveis com o cargo; 
- solicitar ao ordenador de despesas as peças de reposição. 

 
 

CARGO 402: MOTORISTA 
Requisitos: Ensino Fundamental Completo  
Atribuições: - dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros ou carga; 
- verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, 
água da bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, lataria 
amassada, pneu sobressalente, chave de roda, macaco, triângulo e no caso da ausência de tais assessórios ou 
ainda no caso de estarem danificados, assentar por escrito no livro de controle, próprio de cada veículo, com o 
devido visto do controlador de veículos. 
- verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata 
quando do término da tarefa; 
- zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; 
- fazer pequenos reparos de urgência; 
- manter o veículo limpo, interna e externamente, em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 
necessário; 
- observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
- anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 
transportados, itinerários e outras ocorrências; 
- recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
- auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; 
- auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; 
- conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas; 
- não será admitida recusa de viagens sem justificativa aceitável pela chefia; 



- será punido de acordo com a lei caso receber qualquer valor de terceiros por desempenho da atividade; 
- executar outras atribuições afins. 

 
CARGO 403: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “C” 
Atribuições: - operar, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores e outros, para execução de serviços 
de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e 
descarregamento de material, entre outros; 
- operar tratores e reboques, para execução de serviços de carregamento e descarregamento de material, roçada 
de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; 
- conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
- operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de 
comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais 
análogos; 
- zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, 
a fim de garantir sua correta execução; 
- pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de 
evitar possíveis acidentes; 
- limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem 
como providenciar a troca de pneus, quando necessária; 
- efetuar pequenos reparos de urgência, 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, depois de 
executados, efetuar os testes necessários; 
- anotar, segundo normas estabeleci das, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; 
- executar outras atribuições afins. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CARGO 501: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Atribuições: - executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura e outros próprios 
municipais, serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitora de 
berçários e creches; 
- preparar e servir café á chefia, visitantes e servidores do setor; 
- lavar copos, xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha; 
- verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com e seu trabalho, comunicando ao 
superior imediato a necessidade de reposição, e quando for o caso; 
- manter arrumado o material sob sua guarda; 
- realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor; 
- executar serviços de vigilância e recepção em portarias; 
- executar a limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros públicos; 
- executar atividades de capinação e retirada de mato; 
- entregar encomendas e mercadorias. 
- designar e supervisionar trabalhadores para construção ou  reparação em rede de esgotos sanitários; 
- designar e supervisionar trabalhadores para construção ou reparação de galerias pluviais; 
- designar e supervisionar trabalhadores para construção ou reparação em pontes; 
- designar e supervisionar trabalhadores para abertura ou manutenção de ruas, praças e logradouros em geral; 
- designar e supervisionar trabalhadores para manutenção das escolas municipais; 
- designar e supervisionar trabalhadores para calçamento de ruas e praças; 
- verificar necessidade de fornecer ferramentas ou equipamentos para operários desempenhar suas atividades; 
- outras atividades correlatas. 

 
 

CARGO 502: COZINHEIRA 
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Atribuições: Executar trabalho de cozinha, relativos a preparação de alimentos, preparar refeições variadas em 
forno e fogão; selecionar carnes,  verduras, peixes, cereais para cozimento quanto à  qualidade, aspecto e estado 
de conservação, operar fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, aparelhos de  
aquecimento ou refrigeração e outros, elétricos ou não, zelar para que o material e equipamentos de cozinha 
estejam sempre em perfeitas condições de utilização, funcionamento, higiene e segurança, exercer perfeita 
vigilância técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos, executar outras tarefas correlatas. 

 
 

CARGO 503: GARI 



Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 

Atribuições: - varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros 
instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; 
- recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros 
depósitos adequados; 
- percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; 
- raspar meios-fios; 
- fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, esgotos, caixas de areia, poços e tanques; 
- zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os 
e mantendo-os limpos; 
- limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas 
condições de asseio requeridas; 
- recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 
determinações definidas; 
- comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada; 
- executar outras atribuições afins. 
- após a emissão da cédula de identidade, entregá-la com urgência ao dono do documento; 
- atender determinações da Chefia Municipal e proceder de acordo com as orientações determinadas sem 
questionamentos. 

 
CARGO 504: PEDREIRO 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Atribuições: . quanto aos serviços de alvenaria e reformas de obras: 
- preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para o 
assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares; 
- construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e construções 
similares; 
- assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com 
orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; 
- revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de 
acordo com instruções recebidas; 
- aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; 
- construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para 
possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; 
- executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar 
paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; 
- montar tubulações para instalações elétricas; 
- montar e reparar telhados; 
- orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria; 
. atribuições comuns a todos os serviços: 
- manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizando adequadamente o 
equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de 
garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha; 
- zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços típicos da 
classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser reparada na própria 
oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; 
- manter limpo e arrumado o local de trabalho; 
- requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas do cargo; - executar outras atribuições afins. 

 
CARGO 505: VIGILANTE 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Atribuições: Executa ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se 
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, examinando as instalações 
hidráulicas e elétricas e contatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias no 
sentido de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; controla a movimentação de pessoas, veículos e 
materiais, vistoriando veículos, bolsas e sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os volumes, para 
evitar desvio de materiais e outras faltas; registra sua passagens pelos postos de controle, acionando o relógio 
especial de ponto para comprovar a regularidade de sua ronda. Pode atender aos visitantes, identificando-os e 
encaminhando-os aos setores procurados. 

 


