
 

 

A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 058/2016 
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  

 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 

CARGO ADMINISTRADOR 

Requisitos: Superior Completo em Administração e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Planejar, organizar, controlar, supervisionar, e assessorar os órgãos nas suas diversas áreas;  Elaborar, executar e 
acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas; Elaborar planejamento 
organizacional; Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Preparar relatórios, planilhas, informações e pareceres técnicos para 
expedientes e processos sobre matéria própria dos órgãos e proferir despachos interlocutórios e preparatórios de 
decisão superior; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área 
de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função. 

 
 

CARGO ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos: Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Elaborar e implementar políticas que dão suporte a ações na área social; Elaborar, implementar projetos na área 
social, baseados na identificação das necessidades individuais e coletivas, visando o atendimento e a garantia dos 
direitos enquanto cidadãos da população usuária dos serviços desenvolvidos pela Instituição; Propor e administrar 
benefícios sociais no âmbito da população usuária dos serviços da mesma. Planejar e desenvolver pesquisas para 
analise da realidade social e para encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem do âmbito de 
ação do serviço social; Propor, coordenar, ministrar e avaliar treinamento na área social; Participar e coordenar 
grupos de estudos, equipes multiprofissionais, interdisciplinares, associações e eventos relacionados à área de 
serviço social; Articular recursos financeiros para realização de eventos; Participar de comissões técnicas e 
conselhos municipais, estaduais e federais de direitos e políticas públicas; Realizar perícia, laudos e pareceres 
técnicos relacionados à matéria especifica do serviço social; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios comissões 
e programas de ensino, pesquisa e extensão; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
da função 

 

CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Requisitos: Curso de Auxiliar de Enfermagem e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro. Auxiliar na 
preservação e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no 
controle sistemático da infecção hospitalar. Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as 
condições de realização dos mesmos. Colher e auxiliar o paciente na coleta de material para exames de 
laboratório, segundo orientações. Realizar, sob supervisão, exames de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados. Prestar informações aos pacientes relativas a higiene, alimentação, utilização de 
medicamentos e cuidados específicos em tratamentos de saúde. Verificar sinais vitais, condições gerais dos 
pacientes, segundo prescrição médica e da enfermagem. Preparar e administrar, sob supervisão, medicações por 
via oral, tópica, intradémica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, seguindo prescrição médica. Auxiliar 
no atendimento de urgência e emergência. Realizar a movimentação e transporte de pacientes de forma segura. 
Instrumentar am salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme a necessidade. Efetuar controle diário do 
material utilizado, bem como requisitar o material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente. 
Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. Manter equipamentos e a unidade 
de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao supervisor eventuais problemas. 
Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição de materiais e 
equipamentos. Auxiliar na preparação do corpo após óbito. Auxiliar na inspeção sanitária nos locais de trabalho. 
Auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos pacientes, nos levantamentos de doenças 
ocupacionais e lesões traumáticas. Executar outras atribuições correlatas. 

 

CARGO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Requisitos: Curso de Auxiliar de Saúde Bucal e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes. Recepcionar e preparar os pacientes para 
atendimento, instrumentando o cirurgião dentista e manipulando materiais de uso odontológico. Participar de 
projetos educativos e de orientação à higiene bucal. Demonstrar técnicas de escovação, aplicando substâncias 
para prevenção de cáries. Fazer a tomada e revelação de radiografias intrabucais. Proceder a limpeza e assepsia 
do campo operatório. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho. 
Executar outras atribuições correlatas. 



 

 

 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA 

Requisitos: Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos; Atender, orientar e executar tratamento odontológico; 
Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais; Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia 
oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais; Orientar e executar atividades de urgências odontológicas; 
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 
programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
da função.  
Atribuições na função de Cirurgião Dentista da Saúde da Família: Realizar diagnóstico com a finalidade de 

obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos 
clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos 
e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, 
quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário e o segmento do tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; Realizar 
supervisão técnica do THD e ACD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

 

CARGO CONTADOR 

Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Organizar e controlar os trabalhos inerentes à contabilidade; Planejar os sistemas de registros e operações 
contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; Proceder e ou orientar a classificação 
e avaliação das receitas e despesas; Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; Analisar, 
acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; Realizar serviços de 
auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário; Desenvolver e gerenciar 
controles auxiliares, quando necessário; Coordenar, orientar, desenvolver e executar na Prefeitura, quando 
necessário, as atividades de elaboração do orçamento geral da Instituição; Elaborar e assinar relatórios, 
balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de planejamento, de coordenação, de 
desenvolvimento, de orientação e de administração; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

 

CARGO ECONOMISTA 

Requisitos: Superior Completo em Economia e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Estudar a organização da produção, métodos de comercialização, tendência do mercado, política de preços, 
estrutura de crédito, índices de produtividade e outros indicadores econômicos, analisando dados coletados 
relativos à política econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial, de créditos e outras; Elaborar modelos 
matemáticos, utilizando técnicas econométricas, para representar fenômenos econômicos; Fazer previsões de 
alteração de procura de bens e serviços, preços, taxas, juros, situação de mercado de trabalho e outros de 
interesse econômico; Traçar planos econômicos, baseando-se nos estudos e análises efetuados e em informes 
coletados sobre os aspectos conjunturais e estruturais da economia; Realizar mediação, perícia, arbitragem, 
auditoria e avaliação patrimonial; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a 
política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Preparar relatórios, planilhas, informações e pareceres técnicos para expedientes e processos sobre matéria 
própria do Órgão e proferir despachos interlocutórios e preparatórios de decisão superior; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas 
para o desenvolvimento das atividades do setor. 

 

CARGO EDUCADOR SOCIAL 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições:  

Atuar nas Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Proteção Social Básica e 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade) desenvolvendo: atividades de cuidados básicos 
essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes 



 

 

formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; atividades para o acolhimento, 
proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; atuar na recepção dos usuários 
possibilitando uma ambiência acolhedora; identificar as necessidades e demandas dos usuários; apoiar os usuários 
no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como 
organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os usuários nas atividades de 
higiene, organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; desenvolver 
atividades recreativas e lúdicas; potencializar a convivência familiar e comunitária; estabelecer e, ou, potencializar 
vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso 
a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de 
direitos sociais; contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de 
dependência; apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; contribuir para o 
reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; apoiar famílias que possuem, dentre os 
seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e 
troca de vivência familiar; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização 
visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; 
desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, 
convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 
dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar a 
participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de 
abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na 
identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; 
apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e 
coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na 
execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a 
prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das 
ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na 
elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os 
órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, 
transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao 
emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar no 
acompanhamento dos encaminhamentos realizados; apoiar na articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais e políticas públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de 
rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 
informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em 
cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de 
intermediação de mão de obra; acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por 
meio de registros periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

 

CARGO ENFERMEIRO 

Requisitos: Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  
Atribuições na Função de Enfermeiro em Geral: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; Aplicar a 
sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de 
atendimento; Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e 
individualizada aos clientes; Prestar assistência ao paciente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem; 
Prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade; Registrar 
observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; Preparar o paciente 
para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à unidade básica de saúde; 
Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho; Planejar ações de 
enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar 
resultados; Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes 
multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção; Participar, conforme a política interna da Instituição, 
de projetos, cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Realizar 
consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 
Atribuições na Função de Enfermeiro da Estratégia da Saúde da Família: 



 

 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Conforme protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar 
consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; Planejar, gerenciar, 
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente 
do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da 
atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio 
e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar ações de 
atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar a escuta qualificada das 
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de 
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das 
atividades de educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

 

CARGO ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Requisitos: Superior Completo em Engenharia Ambiental e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Avaliar o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, considerando importantes restrições 
não técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e humanos, levando em conta a interação 
da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social; Primar pelo desenvolvimento equilibrado 
dos ecossistemas terrestres e aquáticos; Examinar qualitativa quantitativamente as modificações introduzidas no 
mesmo espaço físico territorial do município, o grau de adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta 
evolução, verificando o desenvolvimento econômico e urbano, seja através de interferências no meio, seja no 
processo tecnológico; Participar de auditorias ambientais; Desenvolver gestão e planejamento ambiental; Controlar 
a qualidade ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; Verificar as redes de 
saneamento, analisando os riscos ambientais provocados; Realizar perícias, emitir e assina laudos técnicos e 
pareceres em questão da competência; Coordenar promover e orientar programas e campanhas que visem 
conscientizar a população sobre questões que envolvem a interação dos fatores ambientais do desenvolvimento 
tecnológico da comunidade; Intervir nos processos de produção, aliado ao conhecimento real das imposições 
legais, tecnológicas e metodologias auxiliares relativas à resolução e prevenção de problemas ambientais; Elaborar 
projetos ou planos de manejo e recuperação de recursos e ambientes degradados do município a fim de promover 
sua adequada utilização; Atender às normas de higiene e de segurança de trabalho; Desempenho das atividades 
na área, referentes a arruamentos, estradas e obras hidráulicas, seus serviços afins e correlatos; Planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua 
e demais campos da administração municipal; Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de relatórios semestrais das 
atividades para análise; Analisar e dar parecer sobre a aprovação de plantas projetadas em áreas que incidam 
limitações ambientações; Realizar levantamento florístico; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO FARMACÊUTICO 

Requisitos: Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura; Subministrar produtos médicos 
e cirúrgicos, seguindo o receituário médico; Controlar entorpecentes e produtos equiparados; Desenvolver novos 
produtos farmacêuticos, cosméticos e novas técnicas analíticas; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em 
fase de elaboração, ou seus insumos; verificando a qualidade, o teor, a pureza e a quantidade de cada elemento; 
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais; Efetuar análise bromatológica de alimentos, controle de 
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade; Fazer manipulação, análises, estudos de reações e 
balanceamento de fórmulas de cosméticos; Administrar estoque de medicamentos; Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 



 

 

Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO FONOAUDIÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas próprias; Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações; Programar, 
desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento 
verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, 
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras; Emitir parecer quanto ao 
aperfeiçoamento ou a praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta, 
elaborar relatórios; Aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico e de reabilitação em UTI; Aplicar os 
procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 
Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
atuação; Participar de programa de treinamento, quando convocado, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
da função. 

 

CARGO MÉDICO GENERALISTA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  
Descrição da Função: Realizar consulta e atendimento médico, anamnese, exame físico, propedêutica 

instrumental, atendimentos de urgência e emergência. Interpretar dados de exame clínico e exames 
complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes. Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e 
prevenção com clientes, responsáveis e familiares. Planejar e prescrever tratamento de clientes e praticar 
intervenções clínicas e cirúrgicas. Prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, 
fitoterápicos e cuidados especiais. Implementar ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, 
emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 
Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas 
médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  
Atribuições na Função de Médico da Saúde da Família 40 horas:  

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 
Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 
referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 
do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USF. Participar do processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos 
ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 
nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações 
de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, 
da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação 
do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das 
atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e 
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 



 

 

Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar 
das atividades de educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

 

CARGO MÉDICO GENERALISTA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  
Descrição da Função: Realizar consulta e atendimento médico, anamnese, exame físico, propedêutica 

instrumental, atendimentos de urgência e emergência. Interpretar dados de exame clínico e exames 
complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes. Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e 
prevenção com clientes, responsáveis e familiares. Planejar e prescrever tratamento de clientes e praticar 
intervenções clínicas e cirúrgicas. Prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, 
fitoterápicos e cuidados especiais. Implementar ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, 
emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 
Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas 
médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  
Atribuições na Função de Médico da Saúde da Família 40 horas:  

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 
Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de 
referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 
do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USF. Participar do processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos 
ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; 
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas 
nas prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações 
de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, 
da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação 
do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das 
atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e 
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 
Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar 
das atividades de educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. 

 

CARGO MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialista ou Residência em Ginecologia e Obstetra e Registro no 

Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano em mulheres. 
Suas funções consistem em: efetua exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e 
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a 
promoção da saúde e bem estar da população feminina. Realizar exames ginecológicos que incluem exames de 
mamas e exame especular, diagnosticando anomalias e infecções existentes, medicando e/ou encaminhando para 
novos exames. Realizar a coleta de material preventivo do câncer (coleta de citologia oncótica). Realizar o 
planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na unidade de saúde 
e fornecendo o material quando solicitado. Realizar investigações de esterilidade conjugal através de exames. 
Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas, visando a 
sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Desempenhar outras atividades correlatas. 



 

 

Disposição integral à Administração Pública para realização de plantões médicos, conforme estabelecido pelo 
órgão de saúde municipal.  

 

CARGO MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialista ou Residência em Infectologia e Registro no Conselho 

Regional da Categoria 

Atribuições:  

Prestar atendimento na área clínica, na vigilância em saúde, no diagnóstico e enfrentamento das epidemias, no 
estudo das doenças infecto parasitárias (causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários ou outros micro-
organismos) emergentes e reemergentes. Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares 
e coletivos, em estabelecimentos públicos, realizando clínica ampliada; Epidemiologia, patogenia, clínica, 
diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das doenças infecto parasitárias em geral e especificamente das 
seguintes: Infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Doenças 
Oportunistas na AIDS; Doenças Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais, Tuberculose, Hanseníase, Doença 
de Chagas, Leishmaniose Tegumentar e Visceral; Malária; Prestar suporte diagnóstico e diagnóstico diferencial 
como referência para as Unidades Básicas de Saúde e Hospitais, em infecções como: Arboviroses: Dengue, Febre 
Amarela, Cisticercose, Doença Meningocócica, Doença Pneumocócica, Esquistossomose, Estafilococcias, 
Sarampo, Rubéola, Varicela, Histoplasmose, Infecções Hospitalares, Leptospirose, Paracoccidioidomicose, 
Parasitoses Intestinais, Hantaviroses, Leptospirose, Síndrome Respiratória Severa Aguda; Mecanismo de Ação, 
resistência, indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos; Pode 
efetuar as demais atribuições previstas pelo Órgão de Classe da profissão; Executa outras atividades correlatas. 
Disposição integral à Administração Pública para realização de plantões médicos, conforme estabelecido pelo 
órgão de saúde municipal. 

 

CARGO MÉDICO PEDIATRA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialista ou Residência em Pediatria e Registro no Conselho 

Regional da Categoria 

Atribuições:  
Descrição sumária:  

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano em pacientes até 
a adolescência. Suas funções consistem em: efetua exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente 
se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, 
visando a promoção da saúde e bem estar da população até a adolescência.  
Descrição Detalhada: 

Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, 
prevenir, preservar ou recuperar sua saúde. Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e 
percussões por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações congênitas do recém-nascido, avaliar lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. 
Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais para 
solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, 
tétano, difteria, coqueluche e outras doenças. Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de 
laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico. Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas 
infantis. Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde Pública, 
enfocando os aspectos de sua especialidade para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física 
e mental das crianças. Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os 
padrões normais para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados. Indicar a 
suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com os protocolos do município. 
Encaminhar para atendimento especializado, os casos que julgar necessário. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Disposição integral à Administração Pública para realização de plantões 
médicos, conforme estabelecido pelo órgão de saúde municipal. 

 

CARGO MÉDICO PSIQUIATRA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialista ou Residência em Psiquiatria e Registro no Conselho 

Regional da Categoria 

Atribuições:  
Descrição Sumária:  

Realiza consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamento. Aplica seus conhecimentos utilizando 
recursos de Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da 
comunidade. Realiza a promoção, prevenção e reabilitação de portadores de transtornos mentais. 
Descrição Detalhada:  

Tratar síndromes psiquiátricas, distúrbios mentais orgânicos: estados demenciais. Dependência do álcool e de 
outras substâncias psicoativas. Distúrbios esquizofrênicos: distúrbios delirantes. Distúrbios do humor. Distúrbios de 
ansiedade: ansiedade generalizada, distúrbios de pânico, distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de 
stress pós-traumáticos. Distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes. Distúrbios de personalidade: desvios 
sexuais. Deficiência mental. Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e instrumentos especiais 
para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a 



 

 

especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames 
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de urgência, de emergência 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 e emergências; Encaminhar pacientes para atendimento 
especializado, quando for o caso; Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as observações relação médico 
paciente, conceito de transferência, contratransferência e latrogenia, efetuar observação psiquiátrica: anamnese; 
Realizar exame somático, mental e complementar, quando necessário; Indicar ou encaminhar pacientes para 
tratamento especializado/reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima 
recuperação; Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou 
tratando pacientes, para prevenir o seu agravamento; Executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, 
terapia, para promover a recuperação do paciente; Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas à sua área de competência; Obedecer ao Código de Ética Médica. Disposição integral à Administração 
Pública para realização de plantões médicos, conforme estabelecido pelo órgão de saúde municipal. 

 

CARGO PROCURADOR 

Requisitos: Superior Completo em Direito e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Examinar anteprojetos de lei e outros atos normativos de interesse da prefeitura. Examinar documentos destinados 
à instrução de processos para documentá-los de modo preciso. Prestar assistência aos órgãos da Prefeitura em 
assuntos de natureza jurídica. Promover os executivos fiscais a cargo da prefeitura atuando diretamente em 
convênios com órgãos públicos. Propor ações ordinárias defendendo judicialmente a Prefeitura para assegurar 
direitos e ou interesses. Requerer a instalação de processos administrativos disciplinares para efetuar a apuração 
de fatos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO PROFESSOR 

Requisitos: Médio (Magistério) e/ou formação de docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental ou Pedagogia 

e/ou Magistério Superior 
Atribuições:  

Conforme Regimento Escolar em seu artigo 43 e 156: 
Artigo 43  
- À Equipe Docente, constituída de professores, compete ao Corpo Docente: 
I.Analisar e encaminhar, junto a Coordenação Pedagógica, à profissional responsável da Secretaria Municipal de  
Educação (Centro Municipal de  Atendimento Interdisciplinar Especializado), os alunos que possivelmente  
necessitam de avaliação. 
II. Analisar e sugerir, junto a coordenação pedagógica, a aquisição de livros e materiais didático-pedagógicos, que 
contribuam para o desenvolvimento e melhoria da prática pedagógica, fazendo uso adequado dos mesmos, bem 
como zelando pela conservação. 
III. Comunicar, à Direção e Coordenação Pedagógica, os casos suspeitos ou comprovados de alunos vítimas de 
quaisquer atos de violência e/ ou vulnerabilidade social, bem como aqueles que possuem faltas injustificadas 
freqüentes na escola e, junto a estes profissionais, definir quais serão encaminhamentos adotados. 
IV. Comunicar, junto a Direção e/ou Coordenação Pedagógica, aos pais e/ ou responsáveis quaisquer situações 
(relacionadas ao comportamento/ atitudes, acidentes ou a aprendizagem) que ocorram no âmbito escolar 
envolvendo seu filho. 
V. Desenvolver, através do Plano de Trabalho Docente fundamentado na Concepção Histórico-Crítica e na 
Proposta Curricular Municipal, práticas que garantam a apropriação do conhecimento científico pelos alunos. 
VI. Elaborar e entregar materiais e documentos solicitados pela direção, coordenação pedagógica, secretário 
escolar e mantenedora, nos prazos pré-estabelecidos. 
VII. Empregar em sua prática pedagógica os encaminhamentos definidos durante a hora – atividade, o Pré – 
Conselho e Conselho de Classe Geral. 
VIII. Garantir, com auxílio e orientação da coordenação pedagógica, encaminhamentos diversificados e 
diferenciados aos alunos incluídos, da classe especial e da sala de recursos. 
IX. Garantir, com auxílio e orientação da coordenação pedagógica, encaminhamentos metodológicos diversificados 
e diferenciados aos alunos que apresentam defasagem nos conteúdos referentes à série que cursam. 
X. Participar das atividades promovidas pela escola que têm por objetivo a articulação entre os diversos segmentos 
da comunidade escolar. 
XI. Participar de reuniões administrativas e pedagógicas, conselhos de classe, atividades com a comunidade 
escolar e dos momentos de formação continuada ofertado pela Secretaria Municipal de Educação, quando 
convocado e/ ou conforme estabelece o calendário escolar.  
XII. Participar dos diversos momentos do Conselho de Classe (Pré-Conselho, Conselho Participativo e Conselho 
de Classe Geral), com função diagnóstica, levando para os Pré-Conselhos as produções dos alunos nas diversas 
áreas do conhecimento, bem como seus Planos de Trabalho; utilizando os diagnósticos realizados no Conselho de 
Classe para redimensionar sua prática. 
XIII. Participar dos processos de avaliação do próprio trabalho, bem como do trabalho da escola, a fim de melhorar 
a qualidade dos mesmos. 



 

 

XIV. Participar, sob orientação da coordenadora pedagógica, da hora-atividade, a qual é destinada para elaboração 
do Plano de Trabalho Docente (P.T.D.), análise das produções dos alunos, confecção de materiais contemplados 
no P.T.D., realização de estudos, trocas de experiências e dos momentos de formação continuada ofertado pela 
mantenedora. 
XV. Possuir domínio de turma; não permitindo gritos, correrias, brigas, xingamentos, alunos subindo em carteiras 
ou rolando pelo chão, interferindo sempre que necessário. 
XVI. Prestar atendimento individualizado aos alunos, interferindo nas produções dos mesmos.  
XVII. Realizar registro s (relatórios) de avaliação da aprendizagem dos alunos, a fim de redimensionar a sua prática 
pedagógica. 
XVIII. Registrar, sem borrões ou rasuras, no livro de chamada, conteúdos de acordo com o Plano de Trabalho 
Docente, e freqüência dos alunos diariamente, bem com suas notas semestralmente. 
XIX. Utilizar em sua prática pedagógica as orientações, sugestões e informações repassadas nos momentos de 
formação continuada. 
XX. Acompanhar e interferir nas produções/ atividades realizadas com os alunos, orientando e explicando quanto 
ao procedimento para realização das mesmas com base na metodologia de cada uma das áreas do conhecimento. 
Artigo 156 - Além das atribuições explicitadas no Artigo 43 deste regimento compete aos professores: 
Atender aos p ais e/ou responsáveis que solicitam informações sobre o processo de ensino 
- aprendizagem de seu filho, preferencialmente, durante a hora-atividade; 
II. Auxiliar os professores regentes em sala de aula quando tiverem horários vagos, seguindo cronograma p 
ré-estabelecido pela direção e coordenação pedagógica; 
III. Comunicar com antecedência, sempre que possível, os atrasos e faltas, deixando o trabalho com sua turma 
organizado (deixar o P.T.D. para outro profissional desenvolver, trocar hora-atividade com os colegas), fazendo as 
devidas reposições se for o caso; 
IV. Contribuir para que as relações no ambiente escolar sejam centradas no respeito mútuo e na igualdade de 
condições; 
V. Cumprir os horários e calendários escolares (dias letivos e atividades escolares), sendo pontual na entrada, 
intervalo e saída; 
VI. Envolver-se, durante a hora - atividade com estudos, planejamento e cursos referentes ao trabalho escolar, bem 
como durante o período de aula envolver - se exclusivamente com o processo de ensino - aprendizagem, evitando 
saídas constantes e desnecessárias da sala de aula; 
VII. Justificar a Direção suas faltas e atrasos, tendo clareza que só serão abonadas as faltas previstas no artigo 29 
do Estatuto dos Servidores Públicos de Piraquara ou realização de serviços da escola (cursos e reuniões 
promovidas pela mantenedora, aquisição de materiais); e que obtendo atrasos será descontado de seu salário 
conforme prevê o § 2º do artigo 48 do Estatuto dos Servidores Públicos de Piraquara; 
VIII. Comunicar à direção e aos pais/responsáveis toda situação que ocorra em sala de aula; 
IX. Organizar todos os materiais e recursos didáticos que serão utilizados no desenvolvimento da aula antes de 
entrar em sala;  
X. Zelar pela manutenção, organização, higiene e conservação das instalações, livros, equipamentos 
e materiais diversos, responsabilizando -se por danos ou extravios que vier a causar, desde comprovada sua 
responsabilidade; 

 

CARGO PSICÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Aprofundar o conhecimento das características individuais, situações problemas e avaliar comportamento 
individual, grupal e institucional; Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o 
indivíduo, na sua dinâmica inter e intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e 
atendimento psicológico; Definir protocolos e instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados; Elaborar 
e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de pessoas; Acompanhar cliente durante o processo de 
tratamento ou cura, tanto psíquica como física em atendimento individual ou grupal; Proporcionar suporte 
emocional para cliente internado em hospital e seus familiares, auxiliando-os na elaboração de experiência de 
doença orgânica, crises e perdas; Realizar acompanhamento terapêutico no pré, peri e pós-cirúrgico; Observar e 
propor mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do contexto hospitalar; 
Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas 
médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares etc; Realizar e coordenar atividades 
educativas e grupos de adesão com clientes e familiares, especialmente em casos de doenças crônicas; 
Proporcionar suporte emocional para a equipe de saúde em situações extremas; Participar, conforme a política 
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO TÉCNICO DESPORTISTA 

Requisitos: Superior Completo em Educação Física (bacharelado) Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Cumprir programas elaborados pela área, visando proporcionar atividades de Educação Física à comunidade em 



 

 

geral; Exercer atividades de orientação técnica para o preparo de equipes nas várias modalidades esportivas; 
Programar e executar atividades de recreação para a Instituição e à comunidade em geral; Participar, conforme a 
política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Planeja, organiza e 
coordena atividades de educação física, recreação e competições esportivas diversas; 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; Elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e 
capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; Instruir 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 advindos desses exercícios; efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de 
exercícios e jogos executados, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para 
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados; Promover a prática da ginástica e outros 
exercícios físicos e de jogos em geral, entre estudantes e outras pessoas interessadas, ensinando-lhes os 
princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a execução das mesmas, para possibilitar-
lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais; Planejar e 
coordenar atividades de recuperação psicomotora (ginástica de reabilitação), técnica de jogos e outros; Executar 
outras atividades correlatas. 

 

CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Curso de Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Participar das ações de 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica. Participar 
dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente 
daqueles prioritários e de alto risco, favorecendo melhores resultados e desempenho profissional. Participar dos 
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do 
trabalho. Integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a humanização do relacionamento 
profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para todos. Preparar pacientes para consultas, exames e 
tratamentos, prestando esclarecimentos e respeitando sempre seus direitos e sua integridade. Executar 
tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: 
ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, 
nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio e aplicação de vacinas. Prestar cuidados de enfermagem pré e 
pós-operatórios. Zelar pela preservação do cliente em sua condição patológica, física, espiritual e social. Prestar 
cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando por sua segurança. Zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências de unidades de saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao 
cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de 
pacientes. Participar dos procedimentos pós-morte. Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da 
Enfermagem. Anotar, diariamente no prontuário do paciente, as atividades da assistência de enfermagem para fins 
estatísticos, jurídicos, epidemiológicos e de controle do trabalho realizado. 

 

CARGO TOPÓGRAFO 

Requisitos: Curso em Topografia e Registro no Conselho Regional da Categoria 

Atribuições:  

Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno. Executar os 
trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, pontos de georeferenciamento, referência de 
nível e outros. Realizar levantamento topográficos na área demarcada, utilizando-se de equipamentos próprios. 
Registrar os dados obtidos nos levantamentos topográficos, anotando e ou transferindo dados de um equipamento 
para outro. Elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas, 
aerofotogrametria, indicando e anotando pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos. 
Providenciar o aferimento dos instrumentos utilizados. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos 
equipamentos e ambiente de trabalho. Executar outras atribuições correlatas. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Residir na área de atuação desde o início do período de inscrição 

Atribuições: 
Descrição da Função:  

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade; Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; Estar em contato 
permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das 



 

 

doenças, de acordo com o planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver 
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de 
visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 
equipe; e Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da 
malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002. Nota: É permitido ao ACS 
desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.  
Atribuições comuns a todos os profissionais: 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 
informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde 
da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar ações de atenção integral conforme 
a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos 
e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de 
vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as 
ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se 
pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em 
outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a qualidade do registro das atividades nos 
sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das atividades de educação permanente; e 
Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

 

CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições: 

Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde; discernimento e execução das 
atividades dos programas de controle de zoonoses; pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e 
infestações; vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; 
remoção e/ou eliminação de recipientes com focos ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e 
infestações; manuseio e operação de equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas; aplicação de 
produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e infestações; execução de 
guarda, alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de animais; orientação aos 
cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; participação em reuniões, 
capacitações técnicas e eventos de mobilização social; participação em ações de desenvolvimento das políticas de 
promoção da qualidade de vida. 

 

CARGO AGENTE OPERACIONAL 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições: 
Atribuições da área de carpintaria:  

Efetuar a traçagem da madeira, assinalando os contornos da peça, serrando, aplainando, alisando, furando e 
executando outras operações com ferramentas manuais e mecânicas, como plaina, serrote, formão, furadeira e 
outros. Montar as partes, encaixando-as e fixando-as com cola, parafusos ou pregos, para formar o conjunto 
projetado. Reparar elementos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças desgastadas ou deterioradas 
ou fixando partes soltas para recompor a estrutura. Afiar ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador 
ou pedra de afiar, para manter o gume. Executar outras atribuições correlatas.  
Atribuições da área de instalações elétricas:  

Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando 
ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica. Executar o corte, a dobra e a instalação de 
eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de 
fixação, para dar prosseguimento à montagem. Ligar fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, 
chaves apropriadas, conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação. Testar a instalação, 
fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado. Substituir ou reparar fios ou unidades 
danificadas, utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para devolver à instalação elétrica condições 
normais de funcionamento.  
Atribuições da área de instalações hidráulicas:  

Efetuar a colocação de encanamentos em instalações sanitárias e outros, no órgão, analisando desenhos, 
esquemas, especificações e outras informações. Inspecionar as instalações hidráulicas do órgão, verificando tubos, 
junções, válvulas, torneiras e outros, para efetuar reparos, nos casos em que se observar defeitos e problemas. 
Realizar reparos nas instalações hidráulicas, consertando defeitos, trocando peças avariadas e renovando peças 



 

 

antigas, para permitir funcionamento e uso adequados das instalações. Testar os trabalhos realizados, instalações, 
consertos, troca de peças e outros, para assegurar-se da exatidão dos mesmos.  
Atribuições da área de vigilância e segurança:  

Efetuar rondas periódicas de inspeção pelas instalações e imediações, examinando portas, janelas e portões, para 
assegurar-se de que estão devidamente fechadas. Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas 
estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-os a se retirarem, como medida de 
segurança. Controlar a entrada e saída de pessoas nos recintos de trabalho, exigindo, quando necessário, 
identificação ou autorização. Identificar visitantes solicitando documentos, preenchendo registros e orientando o 
uso de identificação, para possibilitar o controle da entrada e saída de pessoas dos órgãos públicos. Encaminhar 
visitantes aos locais solicitados, prestando-lhes informações. Controlar a entrada e saída de veículos em pátios, 
abrindo e fechando portões, exigindo identificação e registrando o movimento diário. Comunicar a chefia imediata 
qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas providências. 
Atribuições da área de manutenção predial:  

Zelar pelo prédio e suas instalações, jardins, pátio, cercas, muros, portões, sistema de iluminação, procedendo a 
pequenos reparos que se fizerem necessários. Verificar, controlar e efetuar pequenos reparos nas instalações 
hidráulicas, acionando ou desligando bombas de água, trocando ou reparando torneiras, válvulas e outros. Realizar 
pequenos reparos em instalações elétricas, trocando lâmpadas, tomadas e outros. Efetuar reparos em geral nas 
instalações físicas, móveis, utensílios e outros. Executar serviços de jardinagem de conservação e limpeza de 
jardins, cortando grama, podando árvores e plantas, fazendo o plantio na época certa e proceder a rega de plantas, 
folhagens, flores e grama. Limpar pátios, calçadas e outros e, eventualmente, cuidar da horta, cultivando o solo, 
adubando, plantando e procedendo à colheita e armazenamento. Retirar e acondicionar o lixo resultante das 
atividades de manutenção. Informar a chefia imediata qualquer fato que dependa de serviços especializados para 
reparo de manutenção.  
Atribuições da área de topografia: 

Auxiliar no reconhecimento de terrenos ou itinerários, colaborando no traçado topográfico. Auxiliar na instalação 
dos aparelhos, para tomada de distância, ângulos dos pontos topográficos, e tomada de níveis de estações 
topográficas. Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos utilizados para levantamento topográfico. Executar 
outras atividades correlatas. 

 

CARGO ASSISTENTE OPERACIONAL 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições: 
Atribuições da área de nutrição: 

Auxiliar no preparo de lanches, refeições, chá, café e outros, utilizando os materiais necessários. Servir lanches e 
outros. Conservar o local de trabalho em boas condições de higiene, limpeza e arrumação. Auxiliar no controle de 
quantidades dos produtos utilizados no preparo de lanches e refeições, informando ao setor competente da 
necessidade de reposição de estoque. Supervisionar e preparar de lanches e refeições, utilizando técnicas 
especializadas de culinária, como reaproveitamento de alimentos e outros. Organizar cardápios controlar 
quantitativa e qualitativamente o preparo das refeições e lanches. Controlar estoques de gêneros alimentícios, 
verificando o consumo diário e suprindo os estoques de alimentos e condimentos necessários. Coordenar e auxiliar 
os serviços de limpeza do local de trabalho. Auxiliar, eventualmente, a servir lanches e refeições.  
Atribuições da área de cuidados com a pessoa:  

Cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 
educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.  
Atribuições na área de limpeza e conservação:  

Executar trabalho rotineiro de limpeza, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, 
utensílios e instalações; Fazer limpeza em geral das dependências da Escola e prédios públicos, sala de aula, sala 
dos professores, banheiros, bem como móveis, vidros e balcões; Recolher o lixo colocando-o em local apropriado; 
Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os com 
flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; Limpar escadas, pisos, passadeiras e 
tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os e passando aspirador de pó, para retirar poeira e detritos; 
Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja com água e sabão ou outro meio 
adequado, para manter a boa aparência dos locais; Molhar jardins e plantas do local; Limpar o hall de entrada, 
assim como vidros e portas do mesmo; Usar equipamentos de proteção, como luvas para os trabalhos que as 
exigirem; Fazer limpeza e conservação das áreas externas as escolas, como pátio e horta; Executar outras tarefas 
correlatas. 

 


