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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101 ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos: Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas 
de trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar 
trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais 
acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e 
promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos 
apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar 
os antecedentes da família; orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de estudo e 
outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, a 
infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento 
habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e 
manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de 
oportunidades e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-
sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se 
por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins; 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 
 

CARGO 102 AUDITOR FISCAL 

Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito e Carteira de 
Motorista Categoria “B” 

Atribuições: FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: Planejar ação fiscal, 
Fiscalizar estabelecimentos públicos e privados, Fiscalizar cartórios, Fiscalizar eventos (shows, feiras e 
exposições), Fiscalizar mercadorias, bens e serviços, Desenquadrar regimes especiais, Examinar 
demonstrativos obrigatórios do contribuinte, Examinar contabilidade das empresas, Conciliar 
documentos fiscais, Revisar declarações espontâneas do contribuinte, Circularizar documentos, Impor 
penalidades, Acompanhar inventários falências e concordatas, Intimar contribuintes, Solicitar 
informações bancárias, Requisitar força policial. CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO: Identificar 
sujeito passivo da tributação, Identificar bens, mercadorias e serviços, Identificar a ocorrência do fato 
gerador, Determinar base de cálculo, Identificar alíquota aplicável, Verificar irregularidades, Lavrar 
notificações, Lavrar auto de infração, Emitir notificações de lançamento de débitos, Retificar 
lançamentos, Replicar defesa do contribuinte. CONTROLAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS: 
Controlar recolhimento do contribuinte, Controlar regime especial de arrecadação, Atualizar débitos 
fiscais, Controlar parcelamento de débito, Inscrever crédito tributário na dívida ativa, Encaminhar 
débitos para cobrança judicial, Analisar consistência de documentos de arrecadação, Controlar 
desempenho da arrecadação, Realizar procedimentos e auditoria na rede arrecadadora, Montar 
relatórios de crédito tributário, Controlar certificado de crédito, Prever receita tributária para fins 
orçamentários. ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVO-FISCAIS: Analisar pedidos de 
contribuintes inclusive benefícios fiscais, Elaborar pareceres, Elaborar despachos decisórios, Elaborar 
decisões, Conceder regime especial ou atípico, Parcelar dívidas de contribuinte, Enquadrar contribuinte 
em regime especial de fiscalização, Autorizar uso de equipamentos emissores de documentos fiscais, 
Credenciar interventor em equipamento emissor de cupons fiscais, Encaminhar representação de ilícito 
tributado, Assessorar elaboração de normas, Compor juntas de julgamento. ORGANIZAR O SISTEMA 
DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Analisar pedidos de inscrição no cadastro fiscal, Enquadrar 
contribuinte na atividade econômica, Administrar sistema de informações tributárias, Operar sistema de 
informações tributárias, Verificar integridade das informações cadastrais, Bloquear contribuinte em 
situação irregular, Pesquisar valores de bens e serviços, Pesquisar valores de locação de imóveis, 
Elaborar planta genérica de valores, Atualizar pautas de valores mínimos de bens e mercadorias. 
REALIZAR DILIGÊNCIAS: Diligenciar repartições públicas e privadas, Coletar informações do 
contribuinte, Apreender livros e documentos, Realizar operações especiais (blitz), Subsidiar a justiça 
nos processos tributários, Arrolar bens e direitos para garantia do crédito tributário. ATENDER O 
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CONTRIBUINTE: Orientar contribuinte no plantão fiscal, Responder consultas do contribuinte, Autorizar 
confecção de documentos fiscais, Autorizar uso de livros fiscais, Calcular débitos fiscais, Eliminar 
pendência de regularidade fiscal, Recepcionar arquivos magnéticos de contribuinte, Emitir certidões de 
regularidade fiscal DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS, demonstrar perspicácia, Demonstrar 
discrição, Demonstrar capacidade de análise, Exercer autoridade, Demonstrar tirocínio, Demonstrar 
capacidade de decisão (ser resoluto), Demonstrar imparcialidade, Demonstrar bom senso e equilíbrio, 
Manifestar raciocínio lógico, Demonstrar espírito de equipe. Dirigir veículo Oficial. 

 

CARGO 103 CONTADOR  

Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Efetuar o acompanhamento e controle da movimentação contábil da administração direta 
e indireta, elaborando e conferindo balancetes, balanços, conciliação bancária e outros, elaborar 
prestação de contas além do esclarecimento dos fatos contábeis ao 
Tribunal de Contas, visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta 
informação da aplicação dos recursos públicos, elaborar empenhos, verificando a classificação e a 
existência de saldos nas dotações; informar processos à contabilidade pública; efetuar cálculos de 
reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar relatórios às atividades, 
transcrevendo dados estatísticos, emitindo pareceres sempre que for requisitado, auxiliar na elaboração 
das Leis Orçamentárias (LO, LDO e PPA) bem como acompanhar o andamento destas leis, executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CARGO 104 ENFERMEIRO 

Requisitos: Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades assistenciais, dirigidas à 
comunidade na área de saúde e programas sociais. Coordenar e auxiliar a execução de projetos 
específicos nas áreas de saúde e promoção social. Elaborar levantamentos e dados para estudo e 
identificação de problemas de saúde e sociais na comunidade. Orientar grupos específicos de pessoas 
face a problemas de saúde, higiene e habitação, planejamento familiar e outros. Participar de 
campanhas preventivas e/ou de vacinação. Elaborar mapas, boletins e similares. Elaborar relatórios, 
anotações em fichas apropriadas os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros. 
Supervisionar as atividades de planejamento ou execução referentes à sua área de atuação. Executar 
outras atividades compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município e determinação superior. 

 

CARGO 105 ENGENHEIRO CIVIL 

Requisitos: Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Executar ou supervisionar trabalhos topográficos; executar projetos dando o respectivo 
parecer; dirigir ou fiscalizar a construção de sistemas de vias urbanas e estradas de rodagem, bem 
como obras de captação e abastecimento de água de drenagem e de irrigação; saneamento urbano e 
rural; realizar perícias e fazer arbitramentos; estudar, projetar e elaborar avaliações de vistoria com os 
devidos laudos; elaborar projetos complementares, elétrico, hidráulico, e outros, executar outras tarefas 
correlatas ao cargo. 

 

CARGO 106 FONOAUDIÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos da linguagem, audiometria, 
gravação e outras técnicas, estabelecer o plano de treinamento outerapêutico, encaminhar as pessoas 
ao especialista, orientar este, fornecendo-lhe indicações, elaborar relatórios para complementar o 
diagnóstico, desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, fala, linguagem, expressão do 
pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientar e fazer 
demonstrações de respiração funcional, opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do 
indivíduo, participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas 
formas de expressão e audição, preparar informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, 
executar outras tarefas afins. 

 

CARGO 107 MÉDICO CLÍNICO GERAL PAM 

Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realizar atendimento ambulatorial, de urgência e emergência; Acompanhar pacientes em 
caso de transferência, se necessário; Participar dos programas de atendimento a populações atingidas 
por calamidades públicas; Integrar-se com a execução dos trabalhos de vacinação e programas de 
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saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e sugerir 
medidas destinadas à solução dos problemas levantados; Participar da elaboração e execução dos 
programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; Participar das atividades de 
apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, 
quando solicitado; Participar de eventos que visem seu aprimoramento técnico-científico e que atendam 
os interesses da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas atividades; Participar de treinamento 
para pessoal de nível auxiliar médio e superior; Proceder à notificação das doenças compulsórias à 
autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência médica especializada, através de diagnóstico, 
tratamento e prevenção de moléstias; Auxiliar nos programas de educação de saúde; Opinar a respeito 
da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de 
serviços relacionados à sua especialidade; Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições 
do cargo; Desempenhar atribuições no Pronto Atendimento Municipal.  

 

CARGO 108 MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF 

Requisitos: Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realizar atendimento ambulatorial; Participar dos programas de atendimento a 
populações atingidas por calamidades públicas; Integrar-se com a execução dos trabalhos de 
vacinação e programas de saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das 
comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; Participar da 
elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; 
Participar das atividades de apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; 
Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; Participar de eventos que visem seu aprimoramento 
técnico-científico e que atendam os interesses da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas 
atividades; Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; Proceder à 
notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência 
médica especializada, através de diagnóstico, tratamento e prevenção de moléstias; Auxiliar nos 
programas de educação de saúde; Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e 
materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados à sua especialidade; Dirigir 
veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo; Desempenhar atribuições de programas 
específicos do Ministério da Saúde. 

 

CARGO 109 MÉDICO GINECOLOGISTA  E OBSTETRA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e 
Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Realizar atendimento ambulatorial especializado, na respectiva área de atuação, 
seguindo as normas inerentes à especialidade que possui; Participar dos programas de atendimento a 
populações atingidas por calamidades públicas; Integrar-se com a execução dos trabalhos de 
vacinação e saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e 
sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; Participar da elaboração e execução 
dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; Participar das atividades de 
apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, 
quando solicitado; Participar de eventos que visem seu aprimoramento técnico-científico e que atendam 
os interesses da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas atividades; Participar de treinamento 
para pessoal de nível auxiliar médio e superior; Proceder à notificação das doenças compulsórias à 
autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência médica especializada, através de: diagnóstico, 
tratamento e prevenção de moléstias e educação sanitária; Opinar à respeito da aquisição de 
aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a 
sua especialidade; Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo. 

 

CARGO 110 MÉDICO PEDIATRA 

Requisitos: Superior Completo em Medicina, Título de Especialista em Pediatria e Registro no Órgão 
da Classe 

Atribuições: Realizar atendimento ambulatorial especializado, na respectiva área de atuação, 
seguindo as normas inerentes à especialidade que possui; Participar dos programas de atendimento a 
populações atingidas por calamidades públicas; Integrar-se com a execução dos trabalhos de 
vacinação e saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e 
sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; Participar da elaboração e execução 
dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; Participar das atividades de 
apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, 
quando solicitado; Participar de eventos que visem seu aprimoramento técnico-científico e que atendam 
os interesses da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas atividades; Participar de treinamento 
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para pessoal de nível auxiliar médio e superior; Proceder à notificação das doenças compulsórias à 
autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência médica especializada, através de: diagnóstico, 
tratamento e prevenção de moléstias e educação sanitária; Opinar á respeito da aquisição de 
aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a 
sua especialidade; Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo. 

 

CARGO 111 MÉDICO VETERINÁRIO 

Requisitos: Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes à defesa sanitária 
animal e à aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao 
homem; exercer a clínica veterinária em todas as suas modalidades; fazer inspeção, sob o ponto de 
vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizam de produtos de origem animal; realizar trabalhos 
ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como a bromatologia animal; participar do 
planejamento e execução de atividades dirigidas à erradicação de zoonoses; promover medidas de 
controle contra a brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças; orientar e coordenar os 
serviços de política sanitária animal; atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em 
suas fontes de produção ou de manipulação; participar da execução de programas de extensão rural 
com vistas à utilização dos conhecimentos sobre patologia animal, obtidos pela pesquisa; orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras 
tarefas afins. 

 

CARGO 112 ODONTÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos determinando via oral ou 
parenteral, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca; manter registro dos pacientes 
examinados e tratados. fazer perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os 
dentes, a fim de fornecer atestados de capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura; 
efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde pública; participar do 
planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde 
bucal e programas de atendimento odontológico voltado para os estudantes da rede municipal de 
ensino e para a população de baixa renda; participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; 
executar outras tarefas afins, compatíveis com as especificadas ou conforme necessidade do Município 
e determinação superior.  

 

CARGO 113 PROCURADOR JURÍDICO 

Requisitos: Superior Completo em Direito e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Representar e assistir o Município em juízo, como Procurador; Elaborar, com redação 
apropriada, minutas de atos oficiais; Examinar e aprovar, previamente, as minutas de editais, de 
contratos, acordos, convênios ou ajustes; Atender consultas e emitir pareceres sobre matéria de 
interesse do Município; Proceder à cobrança da Dívida Ativa do Município, por via judicial ou 
extrajudicial; Assessorar o Prefeito e os demais órgãos da Administração, em assuntos de ordem 
legislativa, administrativa, fiscal, trabalhista e jurídica, em geral; Acompanhar todos os contenciosos em 
que for parte o Município; Desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem cometidas por ato expresso 
do Prefeito Municipal; Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo. 

 

CARGO 114 PSICÓLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Desenvolver programas de ajustamento psico-social no contexto organizacional; traçar 
perfil psicológico; desenvolver métodos e técnicas de psicologia organizacional; coordenar e orientar os 
trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo 
psíquico; colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados; 
realizar entrevistas complementares; propor soluções convenientes para os problemas de desajuste 
escolar, profissional e social; colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive a 
sanitária e na avaliação de seus resultados; atender a portadores de deficiência mental e sensorial ou 
portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os à escolas ou classes especiais; emitir 
pareceres sobre matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por auxiliares; desenvolver, aplicar e manter atualizados programas nas áreas de 
treinamento, recrutamento e seleção de pessoal e de avaliação de desempenho; executar outras 
atividades compatíveis com as especificadas e com sua especialidade, que venham a ser solicitadas 
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por seus superiores. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO OU SUPERIOR 

CARGO 115 PROFESSOR 

Requisitos: Formação Em Nível Superior Em Pedagogia Para Atuar Em Educação Infantil E Séries 
Iniciais Do Ensino Fundamental Ou Em Nível Médio Modalidade Magistério Com Diploma Devidamente 
Reconhecido Pelo MEC. 

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; desincumbir-se das demais 
tarefas indispensáveis aos atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-
aprendizagem. 

 

CARGO 116 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Requisitos: Formação Em Nível Superior Em Licenciatura Plena Na Área De Educação Física 

Atribuições: Ministrar aulas que incentivem a prática de esportes pelos alunos da rede pública 
municipal, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela 
aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, participar de 
reuniões, cursos e programas de aperfeiçoamento, quando solicitado, participar de reuniões 
pedagógicas e administrativas a fim de discutir e solucionar os problemas surgidos na escola, participar 
de cursos de capacitação e outros e executar outras tarefas correlatas, mediante determinação 
superior. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CARGO 201 OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Requisitos: Ensino Médio Completo 

Atribuições: Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações; examinar processos relacionados a 
assuntos gerais da administração municipal, que exijam interpretações de textos legais, especialmente 
da legislação básica do Município; elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de expediente 
administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei; executar e/ou verificar a 
exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenho, balancetes, 
demonstrativo de caixa; operar com máquinas e equipamentos de informática em geral; organizar e 
orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentação e de legislação; secretariar reuniões e 
comissões de inquérito; redigir expedientes administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, 
relatórios, revisar quanto ao aspecto redacional, projetos de leis, minutas de decreto e outros; integrar 
grupos operacionais; executar outras tarefas afins. 

 

CARGO 202 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe 

Atribuições: Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação 
recebida, verificar sinais vitais e registrar no prontuário; proceder a coleta para informações 
sangüíneas, efetuando os devidos registros; auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; pesar 
e medir pacientes; efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em 
intervenções cirúrgicas; auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação; 
auxiliar nos cuidados “post-morten”; registrar as ocorrências relativas a doentes; prestar cuidados de 
enfermagem aos pacientes em isolamento; preparar, esterilizar o material instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrição; zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; zelar pela 
conservação dos instrumentos utilizados; ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar 
próteses e vestuário pessoal do paciente; auxiliar nos socorros de emergência; desenvolver atividades 
de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes; executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade. 
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CARGO 203 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no Órgão de Classe 

Atribuições: Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de 
prótese e em órgãos públicos de saúde; Previnem doença bucal participando de programas de 
promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal; Executam procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista; Administram pessoal e recursos financeiros e 
materiais; Entre outras atividades afins. 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO 301 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições: Executar atividades de apoio administrativo de acordo com as necessidades da 
administração. Executar tarefas de digitação em geral. Organizar o sistema de arquivos, relatórios. 
Classificar expediente recebido, proceder a entregas, realizar controles da movimentação de 
processos, documentos, organizar e elaborar mapas de controle, boletins, demonstrativos, fazer 
anotações em fichas, manusear fichários, proceder a expedição de correspondência, documentos e 
outros papéis. Conferir o material de suprimento e controlar sua movimentação. Executar tarefas de 
apoio aos diversos setores de administração que for necessário. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas e conforme a necessidade do Município, desde que solicitadas por 
seu superior. 

CARGO 302 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Requisitos: Residir Na Localidade Em Que Irá Desempenhar As Funções, Ensino Fundamental 
Completo, Com Exigência De Conclusão De Ensino Médio E Curso Introdutório De Formação Inicial 
Para Agente Comunitário De Saúde No Período Do Estágio Probatório (3 Anos), Conforme Lei Federal 
Nº 11.350/2006, com Redação Dada Pela Lei Federal nº 13.595/2018. 

Atribuições: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para controle 
das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação 
da comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família; 
realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco às famílias; participar 
ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente 
Comunitário de Saúde. Além das atribuições descritas, são atribuições mínimas desta categoria 
profissional, utilizada no programa de saúde da família, de acordo com as especificações locais: I – 
desenvolver ações que busquem a integração entre as equipes de saúde e a população adscrita à 
Unidade Básica de Saúde – UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; II – trabalhar com adscrição de 
famílias em base geográfica definida, a microárea; III – estar em contato permanente com as famílias 
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de 
acordo com o planejamento da equipe; IV – cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados; V – orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis; VI – 
desenvolver atividades de promoção à saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância 
à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e 
na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de 
risco; VII – acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e VIII – cumprir com as 
atribuições atualmente definidas na Lei 11.350/06, ou legislação que vier a substituí-la. 

 

CARGO 303 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 

Atribuições: Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas 
dependências de órgãos públicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de 
logradouros e vias públicas, auxiliar na conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina 
em geral, efetuar serviços de carga e descarga de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação 
de artefatos de cimento, executar tarefas de produção vegetal em lavouras e de produção animal em 
incubatório, aviário, operar máquinas de produção, executar tarefas auxiliares na produção, executar 
tarefas 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 
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serviços de alimentação e higiene das crianças, zelar e cuidar da conservação de prédios municipais, 
efetuar a coleta do lixo domiciliar, abastecer veículos e máquinas, executar tarefas auxiliares de 
levantamentos topográficos, lubrificação e troca de óleo e filtros em veículos, máquinas, equipamentos, 
executar outras tarefas afins. 

 

CARGO 304 MECÂNICO 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 

Atribuições: Reparar, recuperar máquinas e equipamentos rodoviários fazendo acabamento de peças 
ou partes de equipamentos mecânicos, ocupando máquinas e utilizando ferramentas manuais. 
Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas. Trabalhar em conformidade 
com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio 
ambiente. 

 

CARGO 305 MOTORISTA 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira de Motorista Categoria “D” ou “E” 

Atribuições: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; 
recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento 
de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o 
grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos e 
enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, 
macas, etc.; eventualmente, operar rádio transceptor; executar tarefas afins. 

 

CARGO 306 OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira de Motorista Categoria “C” 

Atribuições: Operar máquinas pesadas, examinando condições de uso da mesma, acionando e 
manobrando mecanismos a fim de executar serviços de patrolamento de vias públicas, terraplanagem, 
limpeza e abertura de ruas, espalhando saibro, seixo, nivelamento de terrenos e demais atividades. 

 


