ANEXO I
EDITAL Nº 001/2022
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: Médico PSF
Requisitos: Curso Superior Completo em Medicina e Registo no Órgão de Classe.
Atribuições:
Descrição Sumária
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem-estar do
paciente.
Descrição Detalhada
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico. tratamento, reabilitação
e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade;
Fazer consultas clinicas e procedimentos na Unidade Básica de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicilio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Executar atividades de demanda espontânea e
programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetricia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clinico-cirúrgicas
e procedimentos para fins de diagnósticos, Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta
complexidade. respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência. Indicar à necessidade de internação
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário,
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde,
Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares de Saúde Bucal
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das Unidades Saúde da Família:
Elaborar documentos médicos prontuários, emitir receitas, atestados de saúde e de óbito, protocolos de condutas médicas,
laudos, relatórios, pareceres, declarações, formulários de notificação compulsória, material informativo e normativo:
Cumprir plantão nas Unidades de Urgência e Emergência, Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de
trabalho;
Dirigir veiculo ou moto de acordo com a necessidade do serviço (quando possuir habilitação). Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: Professor
Requisitos: Ensino médio – magistério ou Normal Superior ou pedagogia com habilitação para atuar na educação infantil
e séries iniciais do ensino fundamental devidamente reconhecido pelo MEC.
Atribuições:
Descrição Sumária
Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada,
proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;
Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino;
Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis
com os programas a serem operacionalizados;
Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação
social;
Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo - pedagógicas, possibilitando o
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.
Descrição Detalhada:
Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica;
Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do
livro didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno;
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa
de reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extra classe em bibliotecas, museus,
laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os

setores específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno
portador de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a
sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; Incentiva os alunos a participarem
de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família
do aluno e a comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno
para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração e
aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta
o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do
Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino - aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e pesquisas em
sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo
cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta
propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa
outras atividades correlatas.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: Auxiliar de Enfermagem
Requisitos: Ensino médio Completo, Curso de Auxiliar de Enfermagem e Registro no Órgão de Classe.
Atribuições:
Descrição Sumária
Executar serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos pacientes, realizar
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, acompanhar a equipe técnica nas
visitas domiciliares; Preparar o local de trabalho verificando condições de limpeza e disponibilidades de materiais, bem
como o descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho.
Descrição Detalhada
Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício
de sua profissão na Unidade da Saúde da Família e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias
em situação de risco.. conforme planejamento da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da Unidade da Saúde da Família:
Atender as necessidades dos enfermos, naquilo que a situação requer, e dentro da orientação médica ou do enfermeiro,
dispensando-lhes os cuidados auxiliares de enfermagem;
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e
conforto ao paciente;
Preparar o local de trabalho verificando condições de limpeza e disponibilidades de materiais, executar o tratamento
descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho, Auxiliar na emissão de relatórios de atividades
mantendo o controle de fichas, registros e arquivos;
Executar pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos pacientes;
Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho.
Dirigir veiculo ou moto de acordo com a necessidade do serviço (quando possuir habilitação);
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: Operador de Máquinas
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, Alfabetizado e CNH categoria C ou superior.
Atribuições:
Descrição Sumária
Operar máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos para execução de obras públicas.
Descrição Detalhada
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução as tarefas,
Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover
terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar equipamento de dragagem para aprofundar e alargar o leito do
rio, canal, ou extrair areia e cascalho;
Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de
concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso;
Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e
outras obras,
Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de
estradas: Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la
segundo as necessidades do trabalho,
Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos,
acabamento e outros,
Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; Executar as

tarefas relativas a verter em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos
mesmos,
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

