PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ADVOGADO
Requisitos: Curso Superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do estado do Paraná
(OAB/PR).
Atribuições:
- Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, do chefe do poder executivo e da Fazenda Pública
Municipal, nos feitos em que estes façam parte;
- Prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos de
interesse da Administração Pública, através de pesquisa da legislação, jurisprudência, doutrina e demais
dispositivos legais;
- Emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos;
- Estudar e minutar leis, decretos, portarias, contratos, termos de compromissos e responsabilidade, convênios,
escrituras e outros atos;
- Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades interessadas;
- Efetuar cobrança judicial da dívida ativa;
- Promover desapropriações, de forma amigável ou judicial;
- Assistir a prefeitura nas negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou
privadas;
- Estudar os processos de transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando
toda a documentação concernente a transação;
- Exarar pareceres em contratos licitações, convênios, sindicâncias e em solicitações das secretarias;
- Acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, recursos em
geral, petições em processos e audiências;
- Elaborar informações e mandados de segurança promovido contra atos da Administração Pública Municipal;
- Responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
- Prestar atendimento aos contribuintes;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ARQUITETO
Requisitos: Curso Superior em Arquitetura e registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, Seção do
estado do Paraná (CAU/PR)
Atribuições:
- Analisar propostas arquitetônicas, observando tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como custos estimados
e materiais a serem empregados, duração e outros detalhes do empreendimento, para determinar as características
essenciais à elaboração do projeto;
- Elaborar as plantas do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e específicos, para integrar
elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro do espaço físico determinado;
- Analisar a documentação dos imóveis verificando a sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas
em legislação;
- Elaborar, executar e dirigir projetos paisagísticos, analisando as condições e disposições dos terrenos destinados
a parques e outras zonas de lazer, zonas comerciais, industriais e residenciais, edifícios públicos e outros, para
garantir a ordenação estética e funcional da paisagem do Município;
- Elaborar normas e especificações de caráter técnico na área de construção civil, pavimentação e saneamento a
serem implementadas pelo Município;
- Elaborar, executar e dirigir projetos de urbanização, planejando o uso e parcelamento do solo, orientando e
controlando a construção de áreas urbanas, tais como, parques de recreação, centro cívico, entre outras para
possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais no município;
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- Preparar previsão detalhadas das necessidades para execução dos projetos, especificando e calculando matérias,
mão-de-obra, custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis à
implantação do mesmo;
- Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações que avançam as obras, para assegurar
o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados;
- Participar da elaboração de estudo de impacto ambiental;
- Analisar processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como
orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros;
- Elaborar estudos, planos diretores e projetos para a área de transportes em geral, bem como o acompanhamento
da implantação dos mesmos;
- Orientar e fiscalizar a execução de projetos;
- Participar da fiscalização das posturas urbanísticas;
- Realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservação do patrimônio histórico do município;
- Participar das discussões e elaborar propostas para o orçamento plurianual;
- Exarar pareceres em questões afetas à sua área de atuação e de sua competência;
- Elaborar traçado das diretrizes viárias;
- Elaborar estudos com vistas à implantação e viabilidade do sistema viário;
- Manter atualizado o mapeamento do sistema viário;
- Participar no desenvolvimento de projetos com equipes multidisciplinares;
- Empreender ações no sentido de realizar o levantamento de adensamentos populacionais e comerciais do
município;
- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 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, plano e programas de trabalho afetos ao Município;
- Realizar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 103: PSICÓLOGO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
- Presta atendimento psicológico à população quer seja preventivo, informativo ou psicoterapêutico, visando à
promoção da saúde mental e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Presta atendimento psicoterapêutico, individual ou grupal, levando-se em conta as necessidades da demanda
existente e da problemática específica do usuário do serviço da assistência social;
- Avalia, diagnostica e emite parecer técnico no que se refere ao acompanhamento e/ou atendimento do
cliente;
- Realiza encaminhamentos de clientes para outros serviços especializados em saúde mental;
- Participa de programas de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento
e co-participação;
- Participa da elaboração de normas programáticas de técnicas, materiais e instrumentos necessários à
realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos;
- Participa de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos
propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento nas áreas de ação do interesse da unidade de
trabalho;
- Desenvolve métodos e instrumentais para o atendimento de forma individual ou em grupo, priorizando o
trabalho coletivo, com o olhar para o grupo familiar;
- Desenvolve ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto
em nível individual quanto coletivo;
- Desenvolve as ações de acolhida, entrevistas, orientações, visitas e entrevistas domiciliares, articulações
institucionais, dentro e fora dos territórios de abrangências dos CRASs, proteção pró-ativa, atividades
socioeducativas e de convívio, facilitação de grupos, estimulando processos contextualizados;
- Promove o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e aquisições, articulação e fortalecimento das
redes de proteção social, mediante assessoria a instituições e grupos comunitários;
- Participa de estudos e pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a prevalência da doença mental;
- Atua no campo educacional estudando sistemas de motivação da aprendizagem novos métodos de ensino, a fim
de contribuir para técnicas de ensino adequados;
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- Colabora com a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes sejam
úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis;
- Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor- aluno, em situações
educacionais específicas, visando à implementação metodológica da clientela, relevantes para o ensino, bem
como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem;
- Diagnostica as necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional e encaminha aos serviços de
atendimento da comunidade, membros da instituição escolar que requeiram diagnóstico e tratamento de
problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução no âmbito do serviço
socioeducativo;
- Promove a reeducação de crianças no caso de desajustamento escolar ou familiar;
- Presta orientação aos professores, educadores e demais servidores;
- Pesquisa, estuda, planeja, elabora e discute temas e dinâmicas para os atendimentos em grupo;
- Produz relatórios, documentos e demais instrumentos técnicos operativos pertinentes ao serviço de psicologia;
- Realiza o acompanhamento psicossocial das famílias usuárias da política da assistência social, em atendimentos
individuais, grupais ou em visitas técnicas em domicílio;
- Promove a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir par a eliminação de qualquer
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
- Efetua o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho pessoal de testes
e entrevistas a fim de fornecer dados utilizados pela administração de pessoal;
- Planeja, coordena e/ou executa atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de
apoio pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho;
- Executa outras tarefas e atribuições pertinentes à sua formação acadêmica.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: DENTISTA
Requisitos: Curso Superior em Odontologia e registro no Conselho Regional de Odontologia, Seção do estado do
Paraná (CRO/PR)
Atribuições:
- Planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública;
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional;
- Praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou
em cursos de pós-graduação;
- Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia;
- Aplicar anestesia local e troncular; prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que
comprometam a vida e a saúde do paciente;
- Supervisionar os trabalhos realizados pelo auxiliar odontológico e o técnico em higiene dental;
- Elaborar relatórios diários e mensais; controlar pedidos e estoques de materiais permanentes e de consumo
odontológico; controlar informações pertinentes à sua atividade;
- Supervisionar e ajudar na organização, controle, limpeza, lubrificação, esterilização de instrumentais,
equipamentos, materiais e local de trabalho, conforme rotina odontológica da gerência de odontologia da autarquia
municipal de saúde;
- Responder e coordenar a administração da clínica, propiciando um bom desenvolvimento das atividades;
- Supervisionar estagiários (alunos) dos cursos de odontologia, auxiliar odontológico e técnico em higiene dental;
- Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
- Participar e/ou coordenar levantamentos e estudos epidemiológicos;
- Propor e/ou participar de ações, dentro dos princípios da odontologia integral, visando à proteção e recuperação
do indivíduo no seu contexto biológico e social;
- Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia
em processo de qualificação e autorização superior;
- Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais
atividades;
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão
sob sua responsabilidade;
- Executar outras tarefas afins.
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CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ENFERMEIRO
Requisitos: Curso Superior em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem, Seção do Paraná
(COREN/PR)
Atribuições:
- Coordenar e supervisionar a organização e execução das atividades de enfermagem, desenvolvidas nas Unidades
de atendimento sob sua responsabilidade, levando em conta os demais elementos da equipe de saúde do Centro
de Saúde;
- Supervisionar e avaliar sistematicamente os registros e anotações das atividades realizadas pelo pessoal de
enfermagem;
- Assegurar condições adequadas de limpeza prepara esterilização e manuseio do material em uso;
- Procurar assegurar a população um atendimento de enfermagem adequado, livre de possíveis riscos e com o
devido respeito;
- Prestar assistência direta ao paciente, por meio da consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante,
controle de crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes, sempre que necessário;
- Participar da elaboração e controlar a escala de serviço diária do pessoal de enfermagem para as atividades
internas e externas; verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos utilizados na área de enfermagem,
providenciando reparação ou substituição quando for o caso;
- Realizar periodicamente a atualização do fichário de controle de vacinação e supervisionar o funcionamento dos
mesmos;
- Promover a convocação de clientes faltosos, de acordo com os programas e subprogramas;
- Participar na supervisão das atividades de matrícula e fichário central;
- Verificar periodicamente as condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas;
- Promover o inter-relacionamento das atividades internas e externas do Centro de Saúde,
- Desenvolvidas pelo pessoal de enfermagem;
- Participar com a equipe do Centro de Saúde do planejamento da assistência de saúde à população, de acordo
com as diretrizes gerais;
- Elaborar com seu superior hierárquico plano de assistência de enfermagem, de acordo com os programas e
subprogramas desenvolvidos no Centro de Saúde;
- Participar com a equipe local, da interpretação das normas e diretrizes emanadas dos níveis superiores;
- Interpretar para o pessoal auxiliar de enfermagem, as diretrizes, normas e instruções emanadas dos níveis
superiores e controlar seu cumprimento;
- Elaborar rotinas internas de enfermagem, para as unidades de atendimento, submetendo-as à apreciação de seu
superior hierárquico;
- Participar com seu superior hierárquico, da elaboração da escala de férias de seus subordinados;
- Participar com seu superior hierárquico, material e equipamentos para abastecimento e reabastecimento, das
unidades de atendimento sob sua responsabilidade;
- Participar de reuniões técnico administrativas promovidas pelas chefias imediatas e mediatas, fornecendo
subsídios para o melhor desenvolvimento dos trabalhos;
- Participar de reuniões com líderes da comunidade, colaborando em assuntos específicos de enfermagem, quando
solicitado;
- Participar dos procedimentos relativos à Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas;
- Elaborar o plano da visita domiciliar, orientar sua execução e participar de sua avaliação;
- Realizar visita domiciliária em casos especiais, devido à complexidade do problema (ex: moléstias transmissíveis);
- Executar e/ou participar de programas de treinamento em serviço ao pessoal de enfermagem;
- Participar de treinamento a outros elementos técnicos e auxiliares sempre que solicitado;
- Participar, realizar e/ou promover orientação individual ou grupal à população, para o desenvolvimento de atitudes
e práticas condizentes à saúde;
- Participar de atividades educativas a grupos da comunidade visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde;
- Orientar a clientela, no sentido de utilizar os recursos para a saúde existentes na comunidade, de acordo com o
estabelecido sobre a matéria;
- Manter-se informado sobre o programa de atividades desenvolvido por estudantes da área de enfermagem e
outros que utilizem o Centro de Saúde como campo de estagiário; colaborar em programas de pesquisa de
interesse da saúde, quando solicitado;
- Realizar estudos operacionais da área de enfermagem de saúde pública, visando à melhoria do atendimento à
população;
- Participar de campanhas promovidas na área de saúde, atuando em todas as suas fases;
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- Executar outras atividades determinadas pelos seus superiores hierárquicos, relacionados com o seu campo de
atuação.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Requisitos: Curso Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
Seção do estado do Paraná (CREFITO-8/PR)
Atribuições:
- Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo
das estruturas anatômicas envolvidas;
- Estabelecer o programa terapêutico do cliente, fazendo as adequações necessárias;
- Solicitar exames complementares e/ou requerer pareceres técnicos especializados de outros profissionais de
saúde, quando necessários;
- Registrar em prontuário ou ficha de evolução do cliente, a prescrição fisioterapêutica, a sua evolução, as
intercorrências e as condições de alta em Fisioterapia;
- Efetuar controle periódico da qualidade e funcionalidade dos seus equipamentos, das condições sanitárias e da
resolutividade dos trabalhos desenvolvidos.
- Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário.
- Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional
laborativa;
- Analisar os fatores ambientais, contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais laborativos;
- Reformular o programa terapêutico sempre que necessário.
- Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as
condições de alta da assistência fisioterapêutica.
- Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção prestada
ao paciente;
- Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando
de programas de treinamento em serviço.
- Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho;
- Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados;
- Desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de acidente de trabalho.
- Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, a implementação, ao controle e a execução
de projetos e programas de ações básicas de saúde.
- Promover e participar de estudos e pesquisas voltados a inserção de protocolos da sua área de atuação, nas
ações básicas de saúde.
- Participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos humanos em saúde;
- Realizar visitas domiciliares quando o paciente não tiver condições de se locomover;
- Participar de órgãos colegiados de controle social;
- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária;
- Dirigir veículo automotor oficial, caso haja necessidade e não houver motorista disponível, desde que possua a
Carteira de Habilitação Nacional necessária e após ser devidamente autorizado.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
Requisitos: Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Seção do
estado do Paraná (CREFONO-3/PR)
Atribuições:
- Identificar as tipologias das disfluências típicas e atípicas para o diagnóstico e intervenção precoce dos
transtornos da fluência;
- Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras
técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação
do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas;
- Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promover os ajustes
necessários na terapia adotada;
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- Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados dos testes
de avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso;
- Gerenciar programas de reabilitação dos transtornos da fluência e definir indicadores apropriados de qualidade
para controle dos resultados;
- Prestar assistência fonoaudiologia, através da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológicas a fim de
desenvolver e/ou estabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes;
- Desenvolve trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação
neuromuscular e a reabilitação do paciente;
- Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
- Colaborar, junto a outros profissionais para a resolutividade da terapêutica com os transtornos de fluência;
- Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais;
- Orientar as famílias e as equipes de saúde e educação sobre a identificação de transtornos da fluência, bem como
conduta adequada frente aos indivíduos com tais alterações;
- Participar de equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos;
- Participar de eventos, orientando e difundindo aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia, junto a entidades
assistenciais e comunitárias; participar de equipes para desenvolvimento de ações de saúde no que se refere à
comunicação escrita e oral, voz e audição;
- Realizar triagem auditiva em escolares da rede municipal de ensino efetuando os encaminhamentos necessários;
- Indicar, colocar e trabalhar na adaptação de próteses auditivas em conjunto com outros profissionais;
- Manter atualizado os registros de casos estudados;
- Responsabilizar-se pela conservação dos equipamentos e materiais necessários à execução das atividades
próprias do cargo;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: NUTRICIONISTA
Requisitos: Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de Nutrição, Seção do estado do Paraná
(CRN/PR)
Atribuições:
- Planejar e elaborar cardápios em geral, baseando-se nos valores protéico-calóricos, no estudo dos meios e
técnicas de introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os hábitos alimentares praticados e aceitação dos
alimentos;
- Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das
creches e para as pessoas atendidas nas unidades de educação, saúde e assistência social da Prefeitura, como
também nas demais unidades de assistência de responsabilidade do município;
- Pesquisar o mercado fornecedor, segundo critério custo-qualidade;
- Planejar a pauta de compra de gêneros alimentícios, necessários à composição dos cardápios;
- Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos;
- Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para
a realização dos programas;
- Assegurar a execução dos cardápios e armazenamento dos produtos, conforme as orientações técnicas do
programa de merenda escolar, através de cursos ofertados;
- Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área;
- Pesquisar e estudar a introdução de cardápios e de produtos in-natura, bem como sobre a estocagem e
distribuição dos produtos;
- Acompanhar e avaliar a execução dos cardápios, assegurando uma alimentação de qualidade;
- Desenvolver programas de educação alimentar;
- Desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhorias dos serviços;
- Proceder a visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação;
- Fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos
comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;
- Participar do planejamento da área de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes
a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências;
- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação;
- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
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- 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 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;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PSICÓLOGO
Requisitos: Curso Superior em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia, Seção do estado do
Paraná (CRP/PR)
Atribuições:
- a) Na área da Psicologia Clínica:
- Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
- Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e
relacionamento humano;
- Articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio
a grupos específicos de pessoas;
- Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas,
para contribuir no processo de tratamento médico;
- Prestar assistência, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as
situações resultantes de enfermidades;
- Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
b) Na área da Psicologia do Trabalho:
- Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do
acompanhamento e da avaliação de programa;
- Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
- Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos
de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro
de Pessoal da Prefeitura;
- Realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no
ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas
julgadas convenientes;
- Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
- Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da
aprendizagem no trabalho e controle de seu rendimento;
- Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da
capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias;
- Receber e orientar os servidores recém contratados na Prefeitura, acompanhando a sua integração às atividades
do cargo que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
- Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhistas, normas e decisões da Administração,
bem como dos direitos e dos deveres enquanto servidor público.
- Participar dos trabalhos de avaliação de Desempenho dos servidores, prestando-lhes orientações e informações
técnicas;
c) área da Psicologia Educacional:
- Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do
indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia;
- Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldades escolar,
familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no
psicodiagnóstico.
- Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseandose no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar
na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais;
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- Analisar as características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências,
para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes
qualidades de inteligência;
- Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e
outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente
autorrealização;
- Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou
neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento
adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros
especialistas;
- Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução
de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos;
d) 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 atividades em sua área de atuação;
- Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA
Requisitos: Curso de Técnico Agrícola com especialização em Agropecuária e registro no Conselho Federal dos
Técnicos Agrícola SINTEA-PR
Atribuições:
- - Prestar assistência técnica em estudos e projetos de pesquisa tecnológicas;
- Desempenhar tarefas ligadas à agricultura, auxiliando o técnico de nível superior em aulas práticas nas escolas
da rede municipal de ensino ou em função de projetos específicos;
- Orientar e treinar interessados a respeito de técnicas de plantio, manejo de máquinas e equipamentos, uso de
defensivos e similares, colheita e beneficiamento das espécies vegetais;
- Dar assistência técnica na compra venda e utilização de produtos e equipamentos agrícolas;
- Orientar agricultores e membros de projetos agrícolas nas tarefas de preparação do solo, plantio colheita e
beneficiamento de espécies vegetais;
- Estudar parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola para indicar os meios mais adequados
de combatê-las;
- Proceder à coleta e a análise de amostras da terra e determinar a composição da mesma, assim como o fertilizante
mais adequado;
- Fiscalizar procedimentos de preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização
de produtos agropecuários;
- Orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra intempéries e outros fenômenos que possam assolar a
agricultura;
- Coletar e tabular os dados e informações relativos à produção agrícola;
- Elaborar e executar projetos compatíveis com a formação profissional;
- Acompanhar os trabalhos de jardinagem, prestando orientação técnica aos encarregados de turmas de jardineiros;
- Orientação e operacionalização em construção de aviários, silos trincheira, instalações rurais simples etc.;
- Assistência técnica em reflorestamentos e explorações agrícolas (culturas anuais e perenes, olerícolas, frutícolas,
silvícolas e medicinais);
- Extensão rural, vistorias, avaliações e fiscalização de projetos de custeio e investimentos;
- Realizar serviços topográficos (curvas de nível, barragens, terraplanagens, mensurações);
- Conservação de solos e águas, mecânica rural (reparos e regulagens de máquinas agrícolas e implementos),
construção de viveiros e produção de mudas;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos: Curso em Técnico de Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem, Seção do estado
do Paraná (COREN/PR)
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Atribuições:
- Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de enfermagem;
- Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
- Na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral;
- Na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde;
- Executar atividades de assistência de enfermagem e realizar atividades educativas na área de prevenção e
promoção da saúde;
- Integrar a equipe de saúde, participar de campanhas de vacinação, sendo responsável pela limpeza e desinfecção
de todo material.
- Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem, na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave;
- Atuar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;
- Atuar na prevenção e no controle sistemático da infecção ambulatorial;
- Atuar na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde;
- Participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
- Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e do trabalho;
- Integrar a equipe de saúde, orientar os pacientes quanto à sistemática da atenção, junto à unidade básica;
- Fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados;
- Aplicar injeções intramusculares e intravenosas entre outras, segundo prescrição médica; executar tarefas
referentes à conservação, validade e aplicação de vacinas segundo orientação superior;
- Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, observando os horários e doses prescritos pelo médico
responsável;
- Verificar os sinais vitais e medidas antropométricas dos pacientes, empregando técnicas e instrumentos
apropriados;
- Acolher e orientar o paciente quanto à rotina da unidade básica;
- Preparar pacientes para consultas e exames;
- Lavar e esterilizar instrumentos médicos e odontológicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados;
- Auxiliar médicos, odontólogos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no
atendimento aos pacientes;
- Auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos, a fim de
solicitar reposição, quando necessário;
- Fazer visitas domiciliares a escolas e creches, segundo programação estabelecida, para atender a pacientes e
coletar dados de interesse à saúde;
- Participar de campanhas de vacinação e outras a serem desenvolvidas pelo Município;
- Auxiliar no atendimento da população em programas de emergência;
- Manter o local de trabalho limpo e organizado;
- Cuidados com traqueotomia (aspiração, higiene, curativo e troca de cadarço);
- Cuidados e administração de dieta por sonda;
- Remoção de sodas gástrica, entérica e servical;
- Colocação de sonda retal;
- Instalação de soro de irrigação vesical contínuo, enema por colostomia, troca de bolsa de ostomias,
- Medir drenagem e refazer vácuo de drenos, retirada de drenos simples de vácuo;
- Punção intravenosa por cânula com mandril;
- Leitura de testes para aferição de glicemia capilar;
- Realizar os registros de todos os procedimentos tanto em nível de prontuário quanto à digitação dos mesmos nos
sistemas de informação;
- Executar outras atribuições previstas pelo COREN, para o cargo;
- Executar outras tarefas afins.
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CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CARGO: AGENTE FISCAL
Requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”
Atribuições:
a) Na área de fiscalização de obras, urbanismo e do comércio:
- Proceder à verificação e orientação do cumprimento da legislação urbanística concernente a edificações de obras
públicas e particulares;
- Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;
- Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e
o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de
"habite-se";
- Verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de
competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado;
- Conferir as dimensões da obra, utilizando trenas e outros aparelhos de medição, verificando se correspondem às
especificações do Alvará de Construção concedido;
- Verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e descarga de material
na via pública, como também não permitir a colocação de entulhos ou restos de construções em cima das calçadas
ou vias públicas;
- Verificar e orientar a construção de passeios públicos (calçadas) nos termos da legislação vigente;
- Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação urbanística;
- Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muros
e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido;
- Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código
de Obras do Município;
- Acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município;
- Efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos
dos serviços executados;
- Fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo município;
- Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas da função;
- Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face
aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam;
- Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam
a documentação exigida;
- Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a
observância das escalas de plantão das farmácias;
- Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais;
- Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas
municipais;
- Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalações em locais permitidos;
- Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de
comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos;
- Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via
pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros;
- Aprender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas
e logradouros públicos;
- Receber as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento
das formalidades legais;
- Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros
locais;
- Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos;
- Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por
particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente
habilitado;
- Verificar as violações às normas sobre poluição sonoras uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates,
discotecas, auto falantes, bandas de música, entre outras;
- Efetuar levantamento sócio econômico em processos de licença ambulante;
- Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das
irregularidades encontradas;
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- Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento, bem
como o cumprimento das normas gerais de fiscalização;
- Efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais, industriais, diversões
públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente;
- Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
- Entregar quando solicitado, notificações e correspondências diversas;
- Realizar outras tarefas afins.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições:
- Executar os serviços gerais administrativos, tais como: separação e classificação de documentos,
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, participação na organização de
arquivos, fichários e datilografia de cartas, minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e
valendo-se de sua experiência, para atender às necessidades administrativas;
- Operar microcomputadores, utilizando
- Programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros;
- Recepcionar as pessoas, ouvindo-as quanto às suas solicitações, ou ainda, ordens e determinações e encaminhalas conforme normas e regulamento do órgão;
- Receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes ao
protocolo;
- Redigir ou participar da redação de correspondências, documentos legais, pareceres, informações e outros
significativos para o órgão;
- Realizar, sob orientação específica, cadastramento de imóveis e estabelecimentos comerciais, a fim de que o
Município possa recolher tributos;
- Digitar ou datilografar documentos;
- Abrir novas fichas, pastas, títulos para seções de arquivo;
- Localizar documentos no arquivo quando solicitado;
- Manter efetivo acompanhamento sobre determinados documentos encaminhado para outro órgão/setor ou
retirados por servidores;
- Efetuar a manutenção e limpeza e zelar pelo uso adequado de equipamentos diversos, como máquinas
calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores de texto, terminais de vídeo e outros;
- Executar tarefas auxiliares em trabalhos de almoxarifado, controlando e conferindo mercadorias e materiais, para
evitar o recebimento de materiais danificados ou fora das especificações estabelecidas no processo de compras;
- Classificar, separar e arquivar documentos em ordem alfabética, cronológica, numérica, por assuntos e demais
métodos;
- Manusear e manter organizado e/ou atualizar arquivos, fichários e outros;
- Manter atualizado o plano de trabalho, a fim de controlar as entradas e saídas de documentos;
- Executar cálculos simples e conferências numéricas de tabelas, quadros comparativos, fichas e outros, operando
máquinas de calcular, quando necessário;
- Providenciar materiais de expediente, observando quantidade, tipo, tamanho e demais especificações contidas
na requisição, para manter o nível de material necessário ao setor de trabalho;
- Organizar as cópias xerográficas, montando e encadernando apostilas, manuais, blocos e outros;
- Efetuar a reprodução de cópias, operando a máquina copiadora, controlando o serviço de triagem, abastecendo
e regulando a máquina e encadernando pequenos volumes;
- Entregar quando solicitado, notificações e correspondências diversas;
- Atender telefone e anotar recados, realizar outros serviços relativos à rotina administrativa;
- Efetuar, quando solicitado, fiscalização e fechamento de registro de ponto;
- Realizar as atividades administrativas, obedecendo às leis, normas e regulamentos no âmbito da secretaria da
escola;
- Recepcionar os munícipes ou usuários;
- Prestar informações de rotina do funcionamento do órgão;
- Fornecer documentos, livros, revistas e outros materiais para consultas de usuários;
- Recolher e guardar os materiais consultados;
- Manusear e manter organizado e/ou atualizar arquivos, fichários e outros;
- Executar outras tarefas correlatas.
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CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CARGO: AGENTE OPERADOR DE MÁQUINAS
Requisitos: Ensino Médio completo.
Atribuições:
- Operar microtrator, microrrolo compactador, guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de esgoto, máquinas
agrícolas, tratores e outros equipamentos, no serviço de carregamento e descarregamento de material, roçadas de
terrenos, limpeza de vias, praças e jardins, compactação de solo, tombamento e aragem da terra e outras
atividades;
- Operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de terraplanagem,
aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento
de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra, cultivo de solos e outros;
- Engatar as peças ao sistema mecanizado, acionando os dispositivos do veículo para a execução dos serviços a
que se destina;
- 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 carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais similares;
- Conduzir o equipamento em velocidade compatível com o local e em obediência às normas de trânsito vigentes;
- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após
executados, efetuar os testes necessários;
- Efetuar a remoção de terras os outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem transportados;
- Anotar dados e informações sobre os trabalhos realizados consomem de combustível, conservação e outras
ocorrências;
- Abastecer os dispositivos da máquina com produtos ou outras substâncias para distribuição no solo durante as
operações;
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo do serviço, bem como para a
manutenção adequada da máquina;
- Verificar periodicamente, nível de óleo, água de bateria, água do radiador, calibragem de pneus, sistemas elétricos
e de freio, comunicando ao departamento competente as irregularidades verificadas;
- Efetuar o abastecimento da máquina, limpando e lubrificando seus componentes e executando pequenos reparos
utilizando ferramentas apropriadas para assegurar seu bom funcionamento durante a execução do serviço;
- Fazer a manutenção e zelar pela conservação da máquina e equipamentos; informando quando detectar falhas e
solicitar sua manutenção;
- Recolher o equipamento no pátio ao final de cada jornada de trabalho;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CARGO: PROFESSOR (20HS)
Requisitos: Nível médio na modalidade normal ou nível superior em curso de graduação em Pedagogia com
habilitação ao magistério da Educação Infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior
Atribuições:
Compete ao Professor, no exercício de suas funções:
1. Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes
atribuições:
- Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdo das disciplinas ou anos/séries sob sua
responsabilidade.
- Participar da elaboração e/ou realimentação do projeto político-pedagógico da instituição educacional, de acordo
com a proposta curricular adotada pela rede pública municipal de ensino.
- Participar da elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância com o projeto
político-pedagógico da instituição educacional e com a proposta curricular adotada pela rede pública municipal de
ensino.
- Participar na elaboração dos planos de recuperação de estudos/conteúdos a serem trabalhados com os alunos.
- Informar à equipe pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula.
- Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo de ensino e
aprendizagem.
- Participar de reuniões e eventos da instituição educacional.
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- Propor, executar e avaliar alternativas que visem a melhoria do processo educativo.
- Acompanhar e avaliar o rendimento do aluno, proporcionando meios para seu melhor desenvolvimento.
- Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando o avanço do aluno no processo de ensino e aprendizagem,
de forma que ele se aproprie dos conteúdos do ano/série em que se encontra.
- Recuperar o aluno com defasagem de conteúdos que esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento
individualizado.
- Buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em grupos de estudos, cursos
e eventos educacionais.
- Proceder todos os registros das atividades pedagógicas, tais como: registro de frequência de alunos, registros de
conteúdos desenvolvidos, planejamento escolar e relatório das atividades desenvolvidas em sala de aula.
- Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor atendimento do educando.
- Manter os pais informados sobre a frequência e o rendimento escolar dos filhos, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica.
- Organizar o plano de aula, garantindo maior direcionamento ao seu trabalho.
- Participar das atividades do colegiado da instituição educacional.
- Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e coordenação pedagógica
da instituição educacional quanto às obrigações do cargo e as normas do regimento interno da mesma.
- Zelar pela integridade física e moral do educando sob sua responsabilidade.
- Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, laboratórios e outros.
- Participar do processo de inclusão do aluno com necessidades especiais no ensino regular.
- Preparar o aluno para o exercício da cidadania.
- Participar da elaboração e aplicação do regimento da instituição educacional.
- Orientar o aluno quanto à conservação da instituição educacional e dos seus equipamentos.
- Zelar pelo cumprimento da legislação educacional.
- Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio da instituição educacional.
- Executar outras atividades inerentes à função.
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da
Secretaria Municipal de Educação.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: MOTORISTA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”
- Conduzir veículo automotor destinado ao transporte de passageiros e cargas;
- Checar indicações dos instrumentos do painel, ajustar bancos e retrovisores, detectar problemas mecânicos,
identificar sinais sonoros, luminosos e visuais e buscar local seguro em caso de perigo;
- Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento, comunicando qualquer defeito porventura existente no
veículo, não transitando com o mesmo até que se realize o conserto;
- Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento;
- Fazer reparos de emergência;
- Zelar pela conservação do veículo, promovendo o abastecimento de combustível, água e óleo do veículo,
providenciando a lubrificação, quando indicada, verificando o grau de densidade e nível da água de bateria, bem
como a calibragem dos pneus;
- Checar diariamente o sistema de freios e o nível de óleo do motor;
- Verificar o funcionamento do sistema elétrico;
- Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos;
- Executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se de sua carga e
descarga;
- Operar, eventualmente, rádio transceptor;
- Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar plena
condição de utilização do veículo;
- Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens
realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outros ocorrências, a fim de manter
a boa organização e controle;
- Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;
- Providenciar carga e descarga no interior do veículo;
- Dirigir obedecendo à sinalização e velocidade indicadas, evitando paradas bruscas, reduzindo a velocidade em
caso de chuva ou neblina;
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- Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de
oxigênio, macas, etc.;
- Sinalizar o local do acidente, desligar bateria do veículo acidentado, preservar o local de acidente com vítimas,
acionar o apoio da polícia militar e socorros às vítimas;
- Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o
corretamente estacionado e fechado;
- Responsabilizar pela higiene e limpeza interna do veículo;
- Realizar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
- Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações, para
estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário;
- Instalar fiação elétrica, fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, de
acordo com plantas, esquemas, especificações técnicas e instruções recebidas;
- Fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores;
- Fazer regulagens necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros
recursos;
- 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 os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectores e material
isolante, para completar a tarefa de instalação;
- Substituir ou reparar refletores e antenas;
- Reparar a rede elétrica interna, consertando ou substituindo peças ou conjuntos;
- Testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho
executado;
- Testar circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão, para detectar as partes defeituosas;
- Recuperar ou substituir peças danificadas de aparelhos elétricos tais como ventiladores, geladeiras, entre outros;
- Substituir ou instalar postes de iluminação pública da rede elétrica;
- Executar trabalhos em rede telefônica;
- Executar atividades de implantação de tubulações, cabeações e ligações para novos semáforos;
- Executar atividades de implantação de tubulações, cabeações para ligações de controladores de velocidade
(pardais);
- Efetuar a manutenção de semáforos mecânicos;
- Efetuar vistoria e troca de lâmpadas de semáforos;
- Efetuar vistoria e manutenção de cancelas de passagens de nível;
- Executar outras tarefas correlatas.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
- Limpar área de construção;
- Retirar peças sanitárias;
- Remover instalações hidráulicas, elétrica, esquadrias metálicas, pisos e revestimentos cerâmicos e azulejos e
coberturas de edificações (laje, telhado e madeiramento);
- Romper pisos, estruturas de concreto, com ferramentas elétricas e manuais;
- Quebrar estruturas de alvenaria e desmontar alvenarias;
- Cortar materiais de construção, quebrar ou cortar pavimentos, abrir valas e furar buraco no solo, utilizando
ferramentas manuais apropriadas;
- Limpar ralos e bocas-de-lobo;
- Abrir poços ou fossas, escavar cisternas;
- Abrir valas para a concretagem de fundações;
- Transportar e montar e desmontar andaimes;
- Executar a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;
- Executar atividades de capinação e retirada de mato;
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- Transportar material de um local para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos;
- Executar serviços de jardinagem: plantar e aparar grama, plantação de flores, podas de árvores, etc.;
- Executar trabalhos em viveiros de mudas e hortas, como: preparar, adubar, semear o solo e plantar flores, arvore
arbustos, hortaliças, legumes e frutos;
- Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias;
- Cultivar e colher, em época própria, os produtos, através de tratamentos primários;
- Realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros elementos;
- Escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras;
- Realizar limpeza de galerias, ralos e bocas-de-lobo;
- Executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-determinado;
- Preparar e servir café, chá, água e outros à chefia, visitantes e servidores;
- Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha, como também, conservar limpo o local
de trabalho procedendo à limpeza e arrumação;
- Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos;
- Preparar lanches, mamadeiras e outras refeições simples, segundo orientação superior, para atender aos
programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura;
- Produzir pães, macarrão, bolachas, biscoitos, confeitar doces, elaborar caldas de sorvetes, prepararem recheios,
confeccionar salgados e similares;
- Operar máquina processadora de leite derivado da soja, executar a manutenção e zelar pela conservação do
equipamento;
- Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em repartições municipais, providenciando produtos e
materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene;
- Responsabilizar-se por crianças que permaneçam na creche, na turma ou período correspondente ao seu turno
de trabalho;
- Zelar pela educação, segurança, higiene, saúde e alimentação das crianças;
- Lavar e passar as roupas das creches, postos de saúde, hospitais e abrigos públicos, observando o estado de
conservação das mesmas, bem como proceder ao controle da entrada e saída das peças;
- Manter arrumado o material sob sua guarda;
- Executar as atividades em conformidade com o planejamento definido pelo setor competente como serviços de
berçário, alimentação especificada conforme dietas estabelecidas;
- Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais atividades extras promovidas pelos centros,
asilos e outros órgãos de assistência social do município;
- Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por
destinatário, observando o nome e a localização e solicitando a assinatura de quem receber no livro de protocolo
ou outro controle adotado pelo setor;
- Auxiliar na execução de serviços simples de almoxarifado, apanhando matérias de consumo em depósitos,
conferindo-os com as requisições, transportando-os e guardando-os em local apropriado;
- Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e
tinta, regulando o número de cópias;
- Registrar a entrada e saída de trabalhos de duplicação, anotando em formulário próprio o número de matrizes e
de cópias efetuadas e o setor solicitante;
- Operar cortadoras e grampeadoras de papel;
- Executar serviço externo, apanhando e entregando correspondências, fazendo embalagens diversas utilizando
papel, barbante e fitas adesivas, colocando etiquetas, anotando nome e endereço do destinatário, para remessa a
outras localidades;
- Prestar informações simples, de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo recados;
- Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o
superior quando da necessidade de reposição;
- Lavar, lubrificar e pulverizar veículos, máquinas e equipamentos rodoviários;
- Verificar o nível de óleo nos motores, câmbios diferenciais e outros, efetuando a troca quando necessário;
- E outras tarefas correlatas.

