PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2021

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 101: Psicólogo
Requisitos: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: - Atividades alta complexidade, envolvendo a execução de trabalhosrelacionados com o
comportamento humano e a dinâmica da personalidade, com vistas à orientaçãopsicopedagógica e ao
ajustamento individual. Coordenar e orientar os trabalhos de levantamentos dedados científicos relativos ao
comportamento humano e ao mecanismo psíquico, orientar a elaboração dediagnósticos, prognósticos e controle
do comportamento do paciente na vida social, colaborar commédicos, assistentes sociais e outros profissionais,
na ajuda aos inadaptados, realizar entrevistascomplementares, propor a solução conveniente para os problemas
de desajustamento escolar, profissionale social, colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive
a sanitária, e na avaliação deseus resultados, atender crianças excepcionais com problemas de deficiência mental
e sensorial ouportadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-as para escolas ou classes especiais,
emitirpareceres sobre matéria de sua especialidade, orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a
seremdesenvolvidos por auxiliares, executar outras tarefas afins.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO102: Odontólogo
Requisitos: Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúdebucal da população adstrita;
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básicado Sistema Único de Saúde-NOB/SUS
96- e na Norma Operacional Básica da Assistência à saúde(NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da
atenção básica para a população adstrita;Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais
complexos a outros níveis deassistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros
cuidados nasurgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Prescrever medicamentos e outras
orientações naconformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de
suacompetência; Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva,assistindo
as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; Coordenarações coletivas
voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar ofornecimento de insumos
para as ações coletivas; Executar outras atribuições correlatas à função.

CARGODE NÍVEL SUPERIOR
CARGO103: Médico Veterinário
Requisitos: Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Atividade de nível superior, de grandecomplexidade, envolvendo a execução de trabalhos
relacionados com estudos e projetos pertinentes àbiologia e patologia animais, à defesa sanitária, proteção e
desenvolvimento da pecuária e à fiscalizaçãode produtos de origem animal. Orientar e desenvolver programas
que envolvam práticas concernentes àdefesa sanitária animal e à aplicação de medidas de saúde pública no
tocante às doenças de animaistransmissíveis ao homem; exercer a clínica veterinária em todas as suas
modalidades; fazer inspeção, sobo ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizam de produtos
de origem animal; realizartrabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como a bromatologia
animal; participar doplanejamento e execução de atividades dirigidas à erradicação de zoonoses; promover
medidas decontrole contra a brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças; orientar e coordenar os
serviços depolítica sanitária animal; atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes
deprodução ou de manipulação; participar da execução de programas de extensão rural com vistas àutilização
dos conhecimentos sobre patologia animal, obtidos pela pesquisa; orientar, coordenar esupervisionar trabalhos a
serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas afins.
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CARGODE NÍVEL SUPERIOR
CARGO104: Médico Clínico Geral
Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Efetuar serviços de clínica geral, principalmente nosplantões. Atender a consultas médicas em ambulatórios,
hospitais e unidade sanitárias; efetuar examesmédicos em escolas; fazer estudo caracteriológico de pacientes,
evidenciar suas predisposiçõesconstitucionais e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o
caso; fazer diagnósticose prescrever medicações; prescrever regimes dietéticos; solicitar exames laboratoriais e
outros que sefizerem necessários; aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução
contraenfermidades; efetuar pequenas cirurgias; participar de juntas médicas; participar de programas
voltadospara a saúde pública; executar outras tarefas afins.

CARGODE NÍVEL SUPERIOR
CARGO105: Médico Ginecologista
Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialização em Ginecologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Descrição Sintética: Atividades de nível superior queenvolvam atendimento especializado em doenças do
aparelho genital da mulher, bem como atendimentodas gestantes. Fazer diagnósticos de doenças do aparelho
genital da mulher; efetuar exames preventivosem mulheres para detectar doenças do aparelho reprodutor;
atender gestantes que procuram a UnidadeSanitária da Prefeitura; controlar a pressão arterial e o peso da
gestante; atender ao parto e ao puerpério;dar orientação relativa à nutrição da gestante; prescrever tratamentos;
participar de programas voltadospara a saúde pública; participar de juntas médicas; solicitar concurso de outros
médicos especialistas emcasos que requeiram esta providência; executar outras tarefas afins.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 106: Médico Pediatra
Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialização em Pediatria e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Atividades de nível superior, voltadas para a saúde da criança.Descrição Analítica: Atender crianças que
necessitem dos serviços de pediatria, para fins de exameclínico, educação e adaptação; providenciar no
encaminhamento dos pacientes a serviços especializados,para fins de diagnósticos, quando necessário; ministrar
tratamento e, quando for o caso, prescrever regimedietético; examinar, periodicamente, escolares em geral;
orientar os responsáveis pelas crianças, no que sefizer necessário; preencher fichas clínicas individuais; participar
de juntas médicas; exercer censura sobreprodutos médicos, de acordo com sua especialidade; participar de
programas voltados para a saúdepública; solicitar exames laboratoriais e outros que se fazem necessários;
executar outras tarefas afins

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 107: Fisioterapeuta
Requisitos: Superior Completo em fisioterapia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Atividade de nível superior, de grande complexidade envolvendo aexecução de trabalhos relativos à utilização de
métodos e técnicas fisioterápicas para a reabilitação físicado indivíduo. Executar métodos e técnicas fisioterápicas
prescritas pelo médico fisiatra e sob a supervisãodeste, auxiliar na restauração da capacidade física diminuída
por doenças ou lesões; a execuçãocompreende a efetivação final de uma prescrição médica nos seus aspectos
de movimentação de paciente,manipulação de aparelhos e supervisão de exercícios; executar métodos e técnicas
fisioterápicas prescritaspelo médico fisiatra e sob supervisão deste com a finalidade de conservar ou desenvolver
a capacidadefísica do paciente, executar métodos em pacientes com lesões músculo-osteo-articulares, em fase
derecuperação ou pacientes pneumológicos que necessitam terapia física,juntamente com outra forma deterapia,
executar outras tarefas afins.
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CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 108: Médico Psiquiatra
Requisitos: Superior Completo em Medicina, Especialização em Psiquiatria e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Atividade de nível superior, compreende os cargosque tem como atribuição prestar assistência médica
psiquiátrica em Unidade Básica de Saúde, emespecial no Departamento de Saúde Mental e/ou Similar; efetuar
atendimento integral à saúde mental;elaborar, executar e avaliar programas de saúde mental, saúde individual e
coletiva; participar deatividades educativas de promoção e prevenção de saúde mental e saúde pública, e aplicar
recursos demedicina terapêutica e preventiva. Descrição analítica: Efetuar exames médicos, emitir
diagnósticos,prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento, para diversos tipos de
sofrimentomental, aplicando recursos da medicina preventiva e terapêutica; analisar e interpretar resultados
deexames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e/ou informar os
diagnósticos;manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito eevolução da doença;efetuar atendimento integral à saúde mental; realizar anamnese; efetuar exame
físico;efetuar exames psiquiátricos; solicitar exames laboratoriais e outros se julgar necessário; efetuar triagem
eencaminhar pacientes para atendimento especializado quando for o caso, fornecer laudos médicos
epsiquiátricos ao Poder Judiciário e outros, que se fizerem necessários;elaborar registro do trabalho
paraarquivamento,executar tarefas afins

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 109: Professor
Requisitos: Formação de Magistério em nível médio na Modalidade normal, licenciatura Plena em Pedagogia
para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou curso normal Superior
Atribuições:Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua
classe; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a orientação educacional; organizar
registros de observação do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar
órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar tarefas
afins. Participar e cumprir plano de trabalho e s atividades para as quais for designado, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino; - promover a aprendizagem dos alunos; - estabelecer estratégias de recuperação
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; participar integralmente
dos períodos dedicados às hora atividade, ao planejamento, à avaliação e ao aperfeiçoamento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as familias e a comunidade; - participar da elaboração
do Projeto Pedagógico da Escola bem como do Regimento Escolar e dos Planos de Estudos e Planos de
Atividades, utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, relatórios, outros) relativas ao
exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim; - outras
atividades afins.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO110: Enfermeiro
Requisitos: Superior Completo em enfermagem e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Realizar atividades de nível superior, de grande complexidade,envolvendo a execução de trabalhos de
enfermagem relativos à observação, ao cuidado e à educaçãosanitária dos doentes, à aplicação de tratamentos
prescritos, bem como à participação de programasvoltados para a saúde pública. Planejar, organizar, coordenar
e avaliar serviços de enfermagem; prestarserviços de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias,
ambulatórios e seções próprias; prestarcuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados; ministrar
medicamentos prescritos, bem comocumprir outras determinações médicas; zelar pelo bem estar físico e psíquico
dos pacientes; preparar ocampo operatório e esterilizar o material; orientar o isolamento de pacientes;
supervisionar o serviço dehigienização dos pacientes; orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas
relacionadas com aprescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de
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enfermagem aclientes de alto e médio risco, enfatizando o auto-cuidado e participando de sua alta da instituição
desaúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de recursos humanos para área de enfermagem;aplicar
terapia, dentro da área de sua competência, sob controle médico; prestar primeiros socorros;aprazar exames de
laboratórios, de raio X e outros; aplicar terapia especializada, sob controle médico;
promover e participar para o estabelecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participarde
programas de educação anitarial e de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimentomaternoinfantil; participar de programas de imunização; realizar visitas domiciliares para prestaresclarecimentos sobre
trabalho a ser desenvolvido por equipes auxiliares; realizar consulta deenfermagem a sadios e a portadores de
doenças prolongadas; prover e controlar o estoque demedicamentos; manter contato com responsáveis por
estoques de medicamentos; manter contato comresponsáveis por unidades médicas e enfermarias, para
promover a integração do serviço de enfermagemcom os de assistência médica; participar de inquéritos
epidemiológicos; participar de programas deatendimento a comunidades atingidas por situações de emergência
ou de calamidade pública; realizar einterpretar testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos; requisitar
exames de rotina para ospacientes em controle de saúde, com vistas à aplicação de medidas preventivas; colher
materiais paraexames laboratoriais; prestar assessoramento à autoridade em assuntos de sua competência;
emitirpareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar rabalhos a
seremdesenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas afins.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO111:Professor de Educação Física
Requisitos: Superior Completo em Educação Física com Licenciatura Plena
Atribuições:
Promover a prática da ginástica e outros exercícios físicos, entre pessoas interessadas, ensinandolhes os
princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a execução dasmesmas; Estudar as
necessidades e capacidade física, atentando para a compleição orgânica dosmesmos, aplicando exercícios de
verificação do tono respiratório e muscular ou examinado fichamédicas, para determinar um programa esportivo
adequado; elaborar o programa de atividadesesportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e
capacidade e nos objetivos visados, paraordenar a execução dessas atividades; efetuar testes de avaliação física,
cronometrando após cadasérie de exercícios e jogos executados, os problemas surgidos, as soluções
encontradas e outrosdados importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus
resultados;ministrar e desenvolver atividades esportivas com os idosos; exercer e desenvolver
atividadesesportivas educacionais com crianças em situação de risco e em programas sociais desenvolvidospara
recuperação e prevenção ao consumo de drogas; exercer e ministrar aulas de Educação Físicaem
estabelecimentos escolares da rede municipal de ensino; atuar como professor de EducaçãoFísica junto a
projetos esportivos educacionais, promovidos em parceria com outras SecretariasMunicipais,ou outros órgãos
públicos ou entidades sem fins lucrativos; atuar como profissional ematividades esportivas a serviço de outras
secretárias ou departamentos municipais.

CARGODE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO201: Técnico em enfermagem
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Técnico na Área e Registro no Órgão da Classe
Prestar assistência ao Enfermeiro no planejamento,programação, orientação, supervisão das atividades e na
prevenção e controle de doenças em geral;executar tratamentos prescritos e de rotina, sob a supervisão do
Enfermeiro, e quando necessário,observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo
curativos, ministrandomedicamentos e outros; integrar a equipe de saúde, executar tarefas pertinentes ao
Programa de Saúde daFamília. Prestar assistência ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação,
supervisão dasatividades e na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, em programas de
vigilânciaepidemiológica; participar de programas de prevenção e acompanhamento de doenças, através de
visitasdomiciliares previstas no Programa de Saúde da Família; auxiliar na tabulação de dados para relatórios
deprodutividade do Programa de Saúde da Família; assistir ao Enfermeiro na prevenção e controlesistemático da
infecção hospitalar e de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante aassistência de saúde;
executar tarefas referentes à conservação, validade e aplicação de vacinas; colher eou auxiliar o paciente na
coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; Verificar ossinais vitais e as condições gerais
dos pacientes; Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,intradérmica, subcutânea, intramuscular,
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisãodo Enfermeiro; Efetuar o controle diário do
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material utilizado, bem como requisitar, conforme normasestabelecidas, o material necessário a prestação da
assistência à saúde do paciente; Executar atividades delimpeza, desinfecção, esterilização de materiais e
equipamentos, bem como seu armazenamento edistribuição; executar outras tarefas afins.

CARGODE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO202: Agente Comunitário De Saúde
Requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação "AB", residir na área de atuaçãodesde a
data da publicação do edital do processo seletivo público.
Atribuições:
Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território que atuam,
contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; Cadastrar as
famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de
risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; Realizar
ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de Atenção Básica; Realizar, por meio
de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem
informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre as situações das famílias acompanhadas,
particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de
doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de
visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços
da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros
profissionais da equipe quando necessário; Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças
ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário,
bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; Identificar casos suspeitos de doenças e agravos,
encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de
saúde responsável pelo território; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, e outras formas de intervenção no ambiente para o
controle de vetores; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades
e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe.
Executar outras atribuições correlatas à função de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, Secretarias
Municipal e Estadual da Saúde.

CARGODE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO203: Auxiliar Administrativo
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições:
Efetuar atendimento ao público, interno e externo,prestando informações, preenchendo documentos, anotando
recados, para obter ou fornecer informações;redigir, rever ou aprovar minutas de documentos legais, relatórios,
ofícios, cartas, memorandos, quadrosdemonstrativos e outros que exijam pesquisas específicas e
correspondência que tratem de assuntos demaior complexibilidade; auxiliar o profissional na realização de
estudos de simplificação de tarefasadministrativas, executando levantamento de dados, tabulando e
desenvolvendo estudos organizacionais;manusear e manter organizado e/ou atualizar arquivos, fichários e outros;
executar cálculos simples econferências numéricas de tabelas, quadros comparativos, fichas e outros, operando
máquinas de calcular,quando necessário; providenciar materiais de expediente, observando quantidade, tipo,
tamanho e demaisespecificações contidas na requisição, para manter o nível de material necessário ao setor de
trabalho;organizar, separar, classificar, endereçar e/ou protocolar documentos e correspondências, procedendo
aoseu arquivamento, quando necessário; Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar
recados;organizar as cópias xerográficas, montando e encadernando apostilas, manuais, blocos e outros; efetuar
areprodução de cópias, operando a máquina copiadora, controlando o serviço de triagem, entregar
quandosolicitado, notificações e correspondências diversas; coordenar a preparação de publicações e
documentospara arquivo, selecionando os papeis administrativos que periodicamente se destinem á incineração,
deacordo com as normas que regem a matéria; executar outras tarefas correlatas.
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CARGODE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO204: Mecânico
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições:
Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas ou desgastadasde veículos, máquinas, motores,
sistemas hidráulicos de ar comprimido e outros; fazer vistoria mecânicaem veículos automotores. Reparar,
substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, máquinas e motoresmovidos a gasolina, a óleo diesel ou
qualquer outro tipo de combustível; efetuar a regulagem de motor,revisar, ajustar, desmontar e montar motores;
reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios,de transmissão, de ar comprimido hidráulico, de
refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos dequalquer veículo; operar equipamento de soldagem;
recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar
veículos, prestar socorro mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico; lubrificar máquinas
emotores; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias docargo;
efetuar consertos e reformas em máquinas pesadas; executar outras tarefas afins.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO 205: Eletricista
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de capacitação na Área
Atribuições:
Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando, fixando emontando quadros elétricos, caixas de fusíveis ou
disjuntores. Efetuam ligações de fios e fontefornecedora de energia, reparo e substituição de tomadas, alarmes,
campainhas. Executam manutençãocorretiva e preventiva em motores e bombas do sistema de transporte de
água e outros equipamentoselétricos. Realiza serviços de aterramento em diversos sistemas. Executam correção
de queda de fusíveisem transformadores de alta tensão com recolocação de fusíveis e participa de planejamento
de plano deprevenção de consumo elétrico. Executar a manutenção da rede de iluminação publica das vias
urbanasem geral, instalar e efetuar a manutenção de linhas, circuitos de luz e força, separando, substituindo
efixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, utilizando equipamentos de segurança eveículos
com escadas ou assemelhados,e outras tarefas afins. Requisito: Ensino Médio Completo e Cursosde Capacitação
e Qualificação na área.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO301: Motorista
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”
Atribuições:
Atividades que envolvam a execução de trabalhos na condução econservação de veículos leves e pesados da
Prefeitura. Dirigir veículos utilizados no transporte depassageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas
no veículo, ajudando também na descarga,quando necessário, manter o veículo abastecido, providenciando seu
reabastecimento quando necessário;verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas,
buzinas, indicadores de direção dedínamos, providenciar os reparos necessários, verificar o grau de densidade e
nível de água da bateria,executar pequenos reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato qualquer
irregularidade nofuncionamento do veículo, recolher o veículo ao local determinado quando concluída a jornada
detrabalho, zelar pela limpeza e conservação do veículo, executar outras tarefas afins. Dirigir
caçambas,caminhões e ônibus, destinados ao transporte de cargas e passageiros; auxiliar na acomodação de
cargas epessoas no veículo, ajudar também na descarga, quando necessário; recolher o veículo à garagem
quandoconcluída a jornada de trabalho; fazer reparos de emergência; manter os veículos em perfeitas
condiçõesde uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se dos transportes de carga que lhe forem
confiados;providenciar no abastecimento de combustíveis, água e óleo; comunicar ao seu superior
imediatoqualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; executar outras tarefas afins.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO302: Operador de Máquinas Pesadas
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”
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Atribuições:
Operarmáquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Operar veículos motorizados
especiaiscomo: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro
plataforma,máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder
escavações,transportes de terra, compactação, aterro e trabalho semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas;
lavrare discar terras, obedecendo as curvas de níveis, cuidar da limpeza e conservação das máquinas,
zelandopelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de
britagem;executar outras tarefas afins

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO303: Auxiliar De Serviços Gerais
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Executar tarefas de copa ecozinha, limpeza de praças e jardins, fabricação de artefatos de cimento, zeladoria, e
outros. Executartrabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas dependências de
órgãospúblicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas,
auxiliarna conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina em geral, efetuar serviços de carga
edescarga de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação de artefatos de cimento, executar tarefa de
abertura e fechamento de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena,balizamentos e
nivelamento, executar tarefas auxiliares de carpintaria, construção e conservação de obras,executar trabalhos de
limpeza em geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços dealimentação e higiene das
crianças, zelar e cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coletado lixo domiciliar, lubrificação e
troca de óleo e filtros em viaturas, máquinas, equipamentos, executaroutras tarefas afins. Desempenhar a função
de cozinheira (o)/merendeira(o), quando for designado.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO304: Zeladora
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Executar tarefas de copa ecozinha, limpeza de praças e jardins, fabricação de artefatos de cimento, zeladoria, e
outros. Executartrabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas dependências de
órgãospúblicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas,
auxiliarna conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina em geral, efetuar serviços de carga
edescarga de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação de artefatos de cimento, executar tarefa de
abertura e fechamento de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena,balizamentos e
nivelamento, executar tarefas auxiliares de carpintaria, construção e conservação de obras,executar trabalhos de
limpeza em geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços dealimentação e higiene das
crianças, zelar e cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coletado lixo domiciliar, lubrificação e
troca de óleo e filtros em viaturas, máquinas, equipamentos, executaroutras tarefas afins. Desempenhar a função
de cozinheira (o)/merendeira(o), quando for designado.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO305: Gari
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza. Efetuarlimpeza de ruas, parques, jardins e
outros logradouros públicos, varrendo e recolhendo detritos. Efetuartrabalhos braçais pertinentes a obras e
serviços urbanos e rurais. Recolher lixos, sucatas e entulhos emgeral, fragmentos e detritos, colocando-os em
vasilhames apropriados, para serem transportados aodepósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando,
varrendo, lavando, utilizando equipamentos dotipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de
mão e outros, percorrer os logradouros,ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o
lixo; despejar o lixo amontoadoou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito,
valendo-se deferramentas manuais; desempenhar funções de coletor em veículos motorizados, que facilitem a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
ESTADO DO PARANÁ

coleta e otransporte para o depósito; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
executaroutras tarefas correlatas; recolher lixo e materiais recicláveis e outros.

