PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO N° 001/2022

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ENFERMEIRO(A)
Requisitos: Graduação em Enfermagem ou Equivalente e Registro no Coren.
Atribuições:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
- Planejar, organizar, supervisionar e executar específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde
individual ou coletiva.
DESCRIÇÃO DETALHADA
- Identificar as necessidades de enfermagem realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação
sistematizada para preservar e recuperar a saúde;
- Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser
prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho;
- Executar diversas tarefas de enfermagem, com administração de sangue, plasma, controle de pressão venosa,
monotorização e aplicação de respiradores artificiais;
- Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substancias alergênicas e fazendo leitura das reações para obter subsídios
diagnósticos;
- Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações de emergências
empregando técnicas usuais ou especiais para atenuar as consequências destas situações;
- Fazer estudos e previsões de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviços e
atribuições diárias;
- Coordenar e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, observando-o e realizando reuniões de orientação
e avaliação;
- Realizar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Requisitos: Graduação em Pedagogia ou Equivalente
Atribuições:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
DESCRIÇÃO DETALHADA
Elaborar programas e planos de trabalho no que for de sua competência; Seguir a proposta Político
- Pedagógica da Rede Municipal de Educação de Conselheiro Mairinck, integrando-as na ação pedagógica, como,
co-partícipe na elaboração e execução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento das crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educação;
- Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descritiva das crianças;
- Realizar outras atividades correlatas com a função.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ESTADO DO PARANÁ
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PSICÓLOGO(A)
Requisitos: Graduação em Psicologia e Registro no órgão de classe
DESCRICÃO AO SUMÁRIA:
- Planejar, organizar e supervisionar os serviços de psicologia da instituição, assim como executar testes necessários.
DESCRICAO DETALHADA:
- Diagnosticar problema psicológicos;
- Empreender atividades utilizando técnicas psicológicas nas unidades administrativas e nas escolas;
- Formular e sugerir medidas para solução de problemas psicológicos de servidores, pessoas carentes, estudantes e
menores infratores.
- realizar outras atividades correlatas ao cargo.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Requisitos: Ensino fundamental incompleto + Carteira de Habilitação mínimo “C”
Atribuições:
Descrição Sumária:
Operar máquinas que servem para escavar, nivelar, plainar, compactar terras, preparar solos e materiais similares,
preparar asfalto e ruas.
Descrição Detalhada:
- Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e provisão de pá mecânica ou caçamba para escavar
terra, pedras, areia e matérias análogas;
- Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre para cravar estacas de madeira,
de concreto ou de aço;
- Operar máquinas providas de laminas para nivelar solos, arados e implementos agrícolas, na construção de
edifícios, pistas de aeroportos e outras obras;
- Operar máquinas providas de rolos compressores para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção
de estradas, operar máquinas para estender câmaras de asfalto ou de betume;
- Realizar outras atividades correlatas ao cargo.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: TRATORISTA(A)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto + Carteira de Habilitação mínimo “C”
Atribuições:
Descrição Sumária:
Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento
de materiais.
Descrição Detalhada:
- Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças e jardins.
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina e máquinas varredoras ou pavimentadoras,
dirigindo-as e operando o mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de
limpeza ou similares.
- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas
de segurança recomendadas, para operação e estacionamento da máquina.
- Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, para assegurar seu bom funcionamento.
- Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante e lubrificando
as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso.
- Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho,
para permitir o controle dos resultados.
- Executar outras tarefas correlatas.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: MOTORISTA
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto + CNH D + Cursos para transporte escolar
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Atribuições:
Descrição Sumária:
- Dirigir veículos, utilitários, caminhões e de passageiros do município.
Descrição Detalhada:
- Verificar antes de colocar o veículo em movimento, a documentação pessoal e do veículo, assim como, as
condições de funcionamentos de veículos;
- Dirigir ônibus, caminhões, ambulâncias e outros veículos do Município;
- Transportar pessoas, materiais e mercadorias do município;
- Controlar a manutenção do veículo, em termos de troca de óleo, água, combustível, bateria e pneus;
- Executar reparos de emergências;
- Auxiliar na carga e descarga dos veículos;
- Realizar outras tarefas correlatas ao cargo.

