
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA/SP 

Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 001/2020 
 

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020                                    Prefeitura Municipal de Nova Campina/SP - Página 1 

 
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO 

 
1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar trabalho braçal nas áreas de manutenção, jardinagem, poda, borracharia, lubrificação e pavimentação, dentre outros. 
Transportar material de um local para outro, inclusive carregando e descarregando veículos; Executar serviços de limpeza e/ou 
manutenção em geral, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; 
Escavar valas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; Executar serviços de auxiliar ou ajudante de pedreiro, 
carpinteiro etc.; Assentar tijolos, rebocar, revestir ou fazer divisões de madeira e demais serviços relativos à construção, 
reformas e ampliações de obras e prédios públicos; Executar as tarefas típicas de campo, tais como capina, roça, plantação, 
poda, despesca, biometrias, limpeza de viveiros, dentre outras. Serviço de alvenaria, mudança, carregamento e 
descarregamento de veículos, dentre outros serviços correlatos. Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no 
mesmo campo de atuação. Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
1.02 – COVEIRO 
Realizar inumações e exumações de cadáveres e zelar pela limpeza do cemitério; Preparar a sepultura, escavando a terra e 
escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes para permitir o 
sepultamento; Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na 
mesma; Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade 
do túmulo; Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a 
manutenção da ordem e limpeza do cemitério; Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, 
limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em condições de uso. Outras atribuições afins e correlatas ao 
exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
1.03 – COZINHEIRO 
Preparar e distribuir refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a higiene e a conservação dos mesmos 
para atender aos cardápios estabelecidos. Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o 
cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o 
sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; Receber ou recolher louças, talheres e 
utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos; Receber e armazenar os 
produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda; Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente 
a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda; Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e 
copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas; Fornecer dados e informações sobre a alimentação 
consumida na unidade, para a elaboração de relatórios; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 
solicitadas. 

1.04 – INSPETOR DE ALUNOS 
Orientar os alunos quanto às normas da unidade escolar; organizar a entrada e saída dos alunos; zelar pela disciplina dos alunos 
dentro e fora das salas de aula; orientar os alunos quanto à manutenção da limpeza da escola; monitorar o deslocamento e 
permanência dos alunos nos corredores e banheiros da unidade escolar; realizar atividades de recepção; acatar as orientações 
dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os funcionários da unidade escolar e os usuários dos serviços 
educacionais; zelar pelo cumprimento do horário das aulas; prestar assistência, no que lhe couber, ao aluno que adoecer ou 
sofrer qualquer acidente, comunicando o fato de forma imediata à autoridade escolar competente; levar ao conhecimento do 
diretor escolar os casos de infração e indisciplina; encaminhar à orientação educacional e/ou supervisão escolar o aluno 
retardatário e não permitir, antes de findar os trabalhos escolares, a saída de alunos sem a devida autorização;  informar ao 
diretor ou ao diretor-adjunto, a permanência de pessoas não-autorizadas no recinto da unidade escolar; preparar material para 
os professores quando solicitado; acompanhar alunos no transporte escolar, desempenhar tarefas correlatas.  
1.05 – MOTORISTA 
Dirigir e conservar os veículos automotores da frota da organização, tais como os automóveis, as ambulâncias, as peruas e as 
picapes, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo com as normas de 
trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de servidores, autoridades e outros. Inspecionar o veículo antes da 
saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios e a parte elétrica, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento; Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo 
mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados; Zelar 
pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando pequenos reparos, para assegurar o seu perfeito estado; Manter 
a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; Efetuar anotações de viagens realizadas, pessoas 
transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; Recolher o veículo após 
o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua manutenção e abastecimento; Executar outras 
atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
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1.06 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar 
terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na 
execução de obras públicas. Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução 
de suas 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 máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de 
água, petróleo, gás e outros; Operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou 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; Movimentar a máquina, acionando o motor e manipulando 
os dispositivos, para posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho; Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e 
veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; Efetuar serviços de manutenção de máquina, 
abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento; Outras atribuições afins 
e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

 
ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO 

 
2.01.13 –  MICRO ÁREA 13 – ÁREA 03 URBANA  - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   
Realizar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou 
federal; Utilizar instrumentos para o diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; Promover ações de educação para 
a saúde individual e coletiva; Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; Participar de ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.  

2.02 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   
Orientar e execução dos trabalhadores ou atividades do setor; Manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de leis, 
normas e regulamentos referentes à administração geral e específica bem como prestar informação e orientar no âmbito da 
unidade; Assistir a chefia no levantamento e distribuição dos serviços administrativos da unidade; Executar atividades de 
complexidade mediana tais como: estudo e análise de processo de interesse geral ou específico do setor, bem como 
acompanhar sua tramitação; Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços do setor ou da instituição; 
Redigir atos administrativos e documentos da unidade; Expedir documentos e verificar suas transcrições; Manter contatos 
internos ou externos para discutir ou estudar assuntos relacionados com outros setores e problemas de natureza técnica, legal 
ou financeira que sejam de interesse da instituição; Controlar o material de consumo e permanente da unidade e providenciar 
sua reposição, manutenção ou compra; Organizar material de consulta da unidade, tais como: leis, regulamentos, manuais, livros 
e outros documentos; Organizar e manter arquivos e fichários da unidade; Organizar e acompanhar o sistema de recebimento e 
divulgação das comunicações verbais e não verbais do setor; Planejar, propor e executar atividades de complexidade mediana 
relativa à administração de RH, financeira e orçamentária; Participar, mediante supervisão e orientação dos trabalhos de 
ocorrências ou tomada de preços para a aquisição de material, redigindo atas, termos de ajuste e contratos correspondentes; 
Minutar contratos para fornecimento de material; Auxiliar a chefia em assuntos de sua competência; Auxiliar a chefia no 
controle da freqüência e escala de férias do pessoal da unidade; Auxiliar na elaboração de relatórios e projetos da unidade; 
Auxiliar na preparação e controle do orçamento geral da unidade; Manter registro e controle do patrimônio da unidade; 
Datilografar documentos da unidade; Providenciar levantamento de dados administrativos e estatísticos; Participar direta ou 
indiretamente de serviços relacionados às verbas, processos, convênios; Efetuar cálculos necessários; Secretariar reuniões e 
outros eventos (convocação, redação de atas, providenciar salas, etc.); Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
2.03 – ALMOXARIFE   
Organizar e manter o almoxarifado; executar recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e 
mercadorias adquiridas e confeccionadas na Prefeitura; Verificar a posição do estoque; Examinar periodicamente o volume de 
mercadorias; Solicitar o ressuprimento do estoque; Controlar o recebimento do material comprado ou fabricado; Confrontar as 
notas de pedidos e as especificações com o material entregue; Orientar o armazenamento de material e produtos, identificando-
os e acomodando-os de forma adequada; Inspecionar o estado do material, sob sua guarda; Manter o estoque em condições de 
atender as unidades; Acondicionar adequadamente o material recebido; enviar e atender requisições de material e 
documentação respectiva; Fazer previsão e controle de estoque; Fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em 
movimento; Encaminhar ao laboratório de análise o material recebido para exame quando houver dúvidas quanto à sua 
qualidade; Confrontar notas fiscais e notas de empenho; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe 
forem solicitadas. 
2.04 – AUXILIAR DE ALMOXARIFE   
Verificar notas fiscais dos produtos e materiais, confrontando‐as com os pedidos realizados. Guardar todos os mistérios no 
estoque. Fazer lançamentos de entrada e saída de materiais no software do Conselho. Conferir prazos de entrega e quantidade 
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de materiais pedidos. Conferir a marca dos produtos, qualidade e prazos de vencimento (quando necessário) dos materiais 
adquiridos. Solicitar reposição de estoque de materiais. Emitir notas fiscais de transferência de itens e devoluções. Emitir 
requisição de compras. Emitir documentos fiscais. Armazenar todo e qualquer produto adquirido no estoque. Supervisionar o 
almoxarifado, relatando as entradas e saídas de materiais que forem feitas. Remanejar itens e materiais disponíveis no estoque. 
Dimensionar as quantidades mínimas e máximas que podem conter no estoque. Controlar os pedidos de compras de materiais. 
Vistoriar produtos avariados. Controlar emissão de notas manuais e termos de responsabilidades de materiais acautelados. 
Controlar estoques futuros. Identificar os produtos por etiquetas. Organizar todos os materiais no estoque físico e prateleiras. 
Limpar o almoxarifado e equipamentos. Controlar o acesso de pessoas no almoxarifado. Realizar o inventario de materiais e 
equipamentos, cadastrando‐os adequadamente. Atualizar o patrimônio mensalmente. Executar tarefas correlatas. 
2.05 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM   
Exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem 
como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; executar ações de tratamento simples; prestar cuidados 
de higiene e conforto ao paciente inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimenta-se; participar da equipe de saúde; executar 
tratamento especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, ministrar medicamentos por via 
oral e parenteral; realizar controle hídrico; aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; efetuar Pré-
consulta dos pacientes, verificando os seus dados vitais, como o controle de temperatura, pressão arterial, pulsação e peso, 
empregando técnicas e instrumentos apropriados; auxiliar o médico e o Enfermeiro no preparo de material a serem utilizados 
nas consultas e procedimentos, prestar auxílio nos diversos atendimentos, sejam de enfermagem ou médico, bem como efetuar 
a retirada de pontos de sutura; fazer curativos diversos, conforme prescrição de enfermagem, administrar medicamentos 
conforme prescrição médica e protocolos sob supervisão do Enfermeiro entre outros, aplicar vacinas, segundo orientação do 
Enfermeiro e calendário vigente, prestar orientação acerca da vacinação; zelar pelas condições adequadas de armazenamento 
do estoque de vacinas, verificando e registrando a temperatura do refrigerador, manter limpeza periodicamente; efetuar 
controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar teste e proceder á sua leitura, para subsídio de 
diagnostico; colher material para exames laboratoriais; auxiliar no atendimento e resgate de acidentados; preparar pacientes 
para consultas, exames e tratamentos, orientando-os, após a consulta, sobre os exames a serem feitos; coletar material para 
exames de laboratórios; prestar cuidados de enfermagem pré e  pós-operatórios, de higiene e conforto aos pacientes na sua 
alimentação e zelando pela sua segurança; registrar e controlar o movimento do atendimento com vistas e emissão das faturas 
do SUS, participar de atividades de educação e promoção a saúde; palestras, circular em sala de cirurgia e, se necessário, 
instrumentar;  executar atividades de desinfecção e esterilização,  limpeza de todos os instrumentais e equipamentos efetuando 
os lançamentos em planilhas próprias, lavar e esterilizar instrumentos médicos, utilizando produtos e equipamentos 
apropriados; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e de enfermagem, a fim de 
solicitar reposição, quando necessários; fazer visitas domiciliares, em escolas e creches segundo programação estabelecias, para 
atender pacientes e coletar dados; participar de campanhas de vacinação; orientar pacientes em assuntos de sua competência, 
auxiliar atendimentos da população em programas de emergência, manter o local de trabalho limpo e arrumado; executar 
outras atribuições afins observando as atribuições do Auxiliar de Enfermagem segundo conselho de Classe. 

2.06 – AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
Ligar e desligar aparelhos e equipamentos; agendar pacientes; preencher e anotar fichas clínicas; auxiliar no atendimento ao 
paciente; efetuar o preparo de bandeja e mesas; realizar controle de placa e escovação supervisionada; participar de atividades 
de educação e promoção a saúde; fazer a esterilização, desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e equipamentos 
odontológicos; preparar os pacientes para atendimento; instrumentar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental junto a 
cadeira operatória; manipular substâncias restauradoras e outros componentes químicos; efetuar a manutenção e conservação 
dos equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos existentes; revelar e montar radiografias intra-orais; selecionar 
moldeiras; realizar a profilaxia; preencher relatórios das atividades de serviços prestados; organizar arquivos e fichários; manter 
o controle e pedido de estoque de todos materiais e instrumentais odontológicos; orientar os pacientes sobre a higiene bucal; 
manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos 
instrumentos; fornecer dados para levantamentos estatísticos; executar outras tarefas correlatas, executar tarefas observando 
as atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal segundo conselho de Classe. 
2.07 – AUXILIAR DE SERVIÇOS INFANTIS   
Atuar junto às crianças nas diversas fases de Educação Infantil, auxiliando o professor no processo ensino-aprendizagem; Auxiliar 
as crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias; Cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem-estar 
das crianças; Auxiliar o professor na construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças; 
Planejar junto com o professor titular, atividades pedagógicas próprias para cada grupo infantil; Auxiliar o professor no processo 
de observação, registro das aprendizagens e desenvolvimento das crianças; Auxiliar o professor na construção de material 
didático, bem como na organização e manutenção deste material; Responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto 
às famílias, mantendo um diálogo constante entre família, creches etc.; Acompanhar as crianças, junto às professoras e demais 
funcionários em aulas-passeio programadas pela escola; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe 
forem solicitadas, acompanhar alunos no transporte escolar.  
2.08 – ESCRITURÁRIO   
Arquivar processos, ficha de pagamentos, correspondências, pequenos serviços de digitação, organização e controle de arquivos. 
Arquivo de documentos e guarda de materiais, segundo critérios previamente determinados e normas de serviço; entrega de 
materias que lhe forem solicitados, anotando destinos, nome do solicitante, órgão no qual se encontra lotado e outros dados 
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necessários, segundo instruções e normas de serviços, controlar os materias emprestados, verificando data e o tempo 
permitido, solicitando providências ao superior hierárquico para evitar o extravio; manter os arquivos com a finalidade de 
facilitar a localização, segundo critérios previamente determinados e norma se serviços. 
2.09 – FISCAL MUNICIPAL   
Vistoriar imóveis em construção, verificar se os projetos estão aprovados e com a devida licença, para possibilitar e assegurar o 
uso dos mesmos; Fiscalizar e verificar reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se 
possuem o alvará expedido pela prefeitura, visando o cumprimento das normas municipais estabelecidas; Vistoriar os imóveis de 
construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição e verificando se estão de acordo com o projeto, para 
expedição do “habite-se”; Fiscalizar pensões, hotéis, clubes, vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para 
detectar ou prevenir possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as condições necessárias de 
funcionamento; Providenciar a notificação aos contribuintes, comunicando-os para efetuar a retirada de projetos aprovados; 
Manter-se atualizado sobre política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em publicações 
especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; Autuar e notificar os contribuintes que cometeram infrações e 
informando-os sobre a legislação vigente, visando à regularização da situação e o cumprimento da Lei; Sugerir medidas para 
solucionar possíveis problemas administrativos ligados à fiscalização de obras de construção civil, elaborando relatório de 
vistorias realizadas, para assegurar a continuidade dos serviços; Executar políticas sanitárias conforme determina a Legislação 
em vigor. Executar serviços de profilaxia e política sanitária sistemática; Inspecionar estabelecimentos em que sejam fabricados 
ou manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração 
adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio 
e saúde dos que manipulam os alimentos; Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos 
fornecidos aos alunos, condições de ventilação e gabinetes sanitários; Investigar queixas que envolvam situações contrárias a 
Saúde Pública; Sugerir medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; Comunicar a quem de direito 
os casos de infração que constatar;  Identificar e apresenta soluções às autoridades competentes; Realizar tarefas de educação e 
saúde; Realizar tarefas administrativas ligadas ao programa de Saneamento Comunitário; Participar na organização de 
comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura Municipal; Participar no 
desenvolvimento de programas sanitários; Fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; Fiscalizar os locais de 
matança, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração conveniente aos produtos e derivados; 
Zelar pela obediência ao regulamento sanitário; Reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem 
necessárias; Apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção; Vistoriar os estabelecimentos de 
venda de produto e derivados; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares de 
saneamento; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
2.10 – SECRETÁRIO   
Executar os serviços de secretariado, bem como atividades administrativas das secretarias; executa serviços de digitação. Opera 
máquina de xérox, aparelhos telefônicos e Fax. Mantêm em dia a escrituração, preenche boletins estatísticos; lavra e assina atas; 
recebe, redige e expede correspondências em geral dos estabelecimentos. Classifica, protocola e arquiva papéis, documentos e 
correspondências, registrando entrada, saída e movimentação de expediente. Recebe, confere e distribui material necessário ao 
trabalho, de acordo com normas predeterminadas.  Mantêm atualizado o registro de material de consumo e efetua 
tombamento do material permanente, registrando os dados e varias. 
2.11 – TÉCNICO AGRÍCOLA   
Auxiliar nas atividades de defesa e inspeção sanitária e fiscalização de produtos, subprodutos, insumos e derivados de origem 
animal e vegetal; Auxiliar na fiscalização da vacinação contra febre aftosa em propriedades rurais; Auxiliar na vigilância ativa em 
propriedades de risco; Auxiliar na fiscalização de estabelecimentos que comercializem produtos agropecuários; Auxiliar nas 
visitas a propriedades para vigilância sanitária ativa/consolidação do cadastro; Auxiliar na fiscalização de eventos agropecuários; 
Auxiliar nas atividades de cadastramento e recadastramento das propriedades rurais; Desempenhar outras atividades 
compatíveis com a sua formação profissional.  
2.12 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE   
Realizar trabalhos na área de contabilidade, elaborando cronogramas, documentos, realizando cálculos complexos, organizando 
demonstrativos. Coligir e preparar dados financeiros, a fim de fornecer subsídios para a elaboração da proposta orçamentária; 
Elaborar cronograma financeiro de desembolso anual, bem como seus ajustamentos periódicos de acordo com a proposta 
orçamentária e disponibilidade financeira; Organizar demonstrativos e relatórios de comportamentos das dotações 
orçamentárias, sugerindo procedimentos necessários, preparando as documentações comprobatórias; Controlar os trabalhos de 
análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis, proceder aos trabalhos de classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para 
apropriar custos de bens e serviços; Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e 
efetuando cálculos, com base em informações de arquivos, fichários e outros; Participar da elaboração de balancetes e balanços, 
aplicando normas contábeis e organizando demonstrativos e relatórios de aplicando normas contábeis e organizando 
demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
do cargo que lhe forem solicitadas. 
2.13 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES   
Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de 
projetos e pesquisas tecnológicas, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações, 
dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados, responsabilizar-se pela 
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elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Executar e conduzir a execução técnica 
de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos 
ou manutenção, prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes 
atividades, coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos, elaboração de 
orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra, detalhamento de programas de trabalho, observando 
normas técnicas e de segurança, aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho, execução de 
ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos, regulagem de 
máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. 
2.14 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM   
Realizar mapeamento, cadastro de famílias e pessoas, atualizar cadastros, Identificar indivíduos e famílias expostos à situação de 
risco; Identificar áreas de risco; Orientar para a utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as, e até agendando 
consultas, exames e atendimento odontológicos, quando necessário; Realizar ações e atividades de nível médio, envolvendo 
orientações e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, participação no planejamento da assistência de 
enfermagem, executar planejamento, programações, orientação juntamente com o enfermeiro na prestação de cuidados diretos 
de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 
vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção, participar da orientação e supervisão de trabalho e 
equipe de saúde nas áreas prioritárias da 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 a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente daquelas em situação de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância 
à saúde, para promoção da saúde e prevenção de doenças; Identificar problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos 
quais a população esteja exposta; Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos 
problemas de saúde; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras; Realizar ações de educação em saúde para grupos de patologia específicos e para 
famílias de risco, conforme planejamento da Unidade de Saúde da Família – USF; Outras atribuições afins e correlatas ao 
exercício do cargo que lhe forem solicitadas; executar outras atribuições afins observando as atribuições do Técnico de 
Enfermagem segundo conselho de Classe. 
2.15 – TÉCNICO EM FARMÁCIA   
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade; 
Realizar testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de 
manipulação e dispensação; Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica; Seguir procedimentos 
operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao cargo; executar outras atribuições afins observando as atribuições 
do Auxiliar de Farmácia segundo conselho de Classe. 
2.16 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA   
Realizar treinamentos, orientações e serviços nos laboratórios de informática, executando tarefas técnicas de complexidade 
média. Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das Escolas Municipais, atendendo alunos 
e professores, efetuando treinamento, repassar conceitos básicos de segurança; Orientar outros servidores, quando solicitado, 
sobre treinamentos de lógica de programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no Microsoft Excel e Microsoft 
Word, criação e manutenção de banco de dados em ambiente Windows; Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, 
tabelas, gráficos, efetuando cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos disponíveis nos programas; 
Instalação de software; Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter geral ou específico da 
repartição, preparando expediente que se fizer necessário, sob orientação superior; Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu 
superior; Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços; Outras funções afins e correlatas ao 
exercício das atribuições do cargo que lhe forem solicitadas. 
2.17 – TÉCNICO EM NUTRIÇÃO   
Auxiliar nos programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar 
municipal, para as crianças dos Centros de Educação Infantil, e nas demais unidades; acompanhar a observância dos cardápios e 
dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência; supervisionar os serviços de alimentação, visitando sistematicamente os 
Centros de Educação Infantil, para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas; 
acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e dos Centros 
de Educação Infantil; participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos órgãos municipais, 
aplicando princípios concernentes aos aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências; 
elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à 
execução dos serviços de nutrição, bem como  estimando os respectivos custos;executar outras tarefas correlatas, sob 
determinação da chefia imediata. 
2.18 – TÉCNICO EM TURISMO   
coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse turístico, visando ao adequado 
aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua natureza geográfica, histórica, artística e cultural, bem 
como realizar estudos de viabilidade econômica ou técnica; atuar como responsável técnico em empreendimentos que tenham 
o turismo como objetivo; diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do turismo no Município; 
formular e implantar prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo no Município; criar e implantar roteiros e 
rotas turísticas; analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e culturais, na área de turismo ou em outras áreas 
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que tenham influência sobre as atividades e serviços de turismo; pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a 
demanda turística; coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico; identificar, desenvolver e 
operacionalizar formas de divulgação dos produtos turísticos existentes; formular programas e projetos que viabilizem a 
permanência de turistas nos centros receptivos; organizar eventos de âmbito público, em diferentes escalas e tipologias; 
planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos e empreendimentos turísticos, conforme normas 
estabelecidas pelos órgãos competentes; emitir laudos e pareceres técnicos referentes à capacitação ou não de locais e 
estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo receptivo, conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 

 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 
Elaborar e executar programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração 
na comunidade; Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como 
menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; Elaborar e executar programas de 
capacitação de mão de obra e sua integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e execução de campanhas 
educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e 
desamparados; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, 
higiene, educação, planejamento familiar e outros; Promover, por meio de técnicas próprias e por meio de entrevistas, palestras, 
visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou a solução de problemas sociais identificados entre outros grupos 
específicos de pessoas; Organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos servidores 
municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de Assistência Social; Participar da elaboração, execução e 
avaliação dos programas de orientação educacional e pedagógica na rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a população 
nos postos de saúde, escolas e creches municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrar em 
situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de supervisão nas creches, elaborando 
proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à 
coordenação de creches; Programar atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e 
servidores em geral das diversas áreas da Prefeitura Municipal; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
3.02 – CIRURGIÃO DENTISTA 
Executar e coordenar trabalhos relativos a diagnósticos e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, 
utilizando processos clínicos e instrumentos adequados, para prevenir, manter ou recuperar a saúde oral, realizar visitas 
domiciliares e às escolas públicas, realizar consultas, atuar na orientação preventiva e profilática e outros serviços correlatos, 
bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação; Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e 
outras afecções; Identificar as afecções quanto à profundidade, utilizando instrumentos especiais e radiológicos, para 
estabelecer diagnósticos e o plano de tratamento; Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos 
anestésicos, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento; Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e 
outros instrumentos, para prevenir infecções; Restaurar cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, 
para restabelecer a forma e a função do dente; Executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para 
evitar a instalação de focos de infecção; Realizar consultas; Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via de 
aplicação, para prevenir hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes; Proceder a perícias odontoadministrativas, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; 
Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, 
para acompanhar a evolução do tratamento; Realizar visitas domiciliares e às escolas públicas; Orientar e zelar pela preservação 
e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizados em sua especialidade, observando sua correta utilização; 
Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico e preventivo voltados para a comunidade 
de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
de atividades em sua área de atuação; Participar de atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação; 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 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, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; Adotar medidas de aplicação universal de biossegurança; Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
3.03 – CONTADOR 
Supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da Prefeitura; Escriturar analiticamente os atos ou 
fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário; Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando 
possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e 
a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos assumidos; Elaborar demonstrativos 
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contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis,  
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira; Outras atribuições 
afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
3.04 – DIRETOR DE ESCOLA 
Cumprimento  do  Calendário  escolar  e  sua  elaboração,  conforme  determina  normas regulamentares; Atendimento técnico-
pedagógico e administrativo as classes vinculadas; Garantia de qualidade de ensino;  Cumprir as leis e normas principalmente as 
que alicerçam a Educação no Município; Zelar pelo cumprimento do Estatuto do Magistério Municipal e Regimento Interno das 
Escolas Municipais;  Zelar pela segurança de alunos, professores e funcionários dentro da Unidade escolar;  Supervisionar os 
trabalhos da secretaria da Escola; Assinar, com o secretário de escola, toda documentação, livros, atas, relatórios e  o que se 
fizer necessário para uma perfeita gestão;  Criar condições de trabalho às instituições auxiliares da Escola- CONSELHO DE ESCOLA 
e A.P.M.; Manutenção do prédio escolar; Zelar pelo cumprimento e execução da proposta pedagógica da Escola; Administrar seu 
pessoal, recursos materiais e financeiros; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; Prover meios 
para recuperação dos alunos de menor rendimento; Articular-se com a família e a comunidade, criando processos de integração 
da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e rendimentos dos alunos, bem como sobre a 
execução de sua proposta pedagógica; 
3.05 – ENFERMEIRO 
Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva. Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais, cateterismo vesical de demora e de alívio, punção de port-a-
cath, punção de veia jugular, passagem, cuidados e manutenção de PICC, cateterismo umbilical, coleta de gasometria 
arterial/punção arterial, retirada de introdutor vascular, administração de ganciclovir e quimioterápicos, retirada de drenos, 
terapia de nutrição parenteral, sondagem/cateterismo nasoenteral e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em 
caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior 
atendimento médico; Supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de 
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do Médico, para assegurar o tratamento 
ao paciente; Manter os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem; Supervisionar e manter salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a 
sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promover a integração da equipe como unidade de 
serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os 
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolver o programa de saúde da mulher, orientações sobre 
planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc.; Efetuar trabalho com 
crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar; Executar programas de 
prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolver o programa 
com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executar a supervisão das 
atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; Fazer cumprir o planejamento e os 
projetos desenvolvidos no início do ano; Participar de reuniões de caráter administrativo técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Fazer estudos e previsão de pessoas e materiais 
necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais 
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas; executar outras atribuições afins observando as atribuições do 
Enfermeiro segundo conselho de Classe. 
3.06 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de 
possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade 
de vida das populações rurais. Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solo e clima, efetuando estudos, 
experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas e o 
rendimento das colheitas; Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, realizando experiências e 
analisando seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo; 
Elaborar e desenvolver métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga de insetos, baseando-se em 
experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas; Orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas 
e técnicas de exploração agrícola, formas de organização, condições de comercialização, para aumentar a produção e garantir 
seu comércio; Coordenar atividades de formação de viveiros de mudas, controle de plantio e replantio, substituindo árvores, 
quando necessário, para promover o desenvolvimento da arborização das vias públicas e manutenção de parques, jardins e 
áreas verdes; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
3.07 – ENGENHEIRO CIVIL 
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e 
demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões 
técnicos. Elaborar projeto de construção, preparar plantas e especificações da obra, indicar tipos e qualidades de materiais, 
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equipamentos e mão de obra necessários e efetuar cálculo aproximado dos custos, para submeter à apreciação; Supervisionar e 
fiscalizar obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento das 
especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; Proceder a uma avaliação geral das 
condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o 
local mais apropriado para a construção; Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser 
utilizados na construção; Elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as alterações 
ocorridas em relação aos projetos aprovados; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 
solicitadas. 
3.08 – FISCAL TRIBUTÁRIO 
Realizar serviços administrativos na área tributária, instruindo contribuintes, verificando registros de pagamentos, fazendo 
plantões fiscais, lavrando autos de infração; Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; Verificar os 
registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no 
pagamento de impostos; Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; Lavrar autos de infração e 
apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; Sugerir 
campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos municipais; Verificar a regularidade do 
licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
do cargo que lhe forem solicitadas. 
3.09 – FISIOTERAPEUTA 
Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes vascularcerebrais e outros, empregando 
ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando 
testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas 
de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e 
executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de acidentes vascularcerebrais, poliomielite, meningite, 
encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e 
outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências 
dessas doenças; Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua 
movimentação ativa e independente; Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de 
desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; Fazer relaxamento, exercícios e jogos com 
pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da 
agressividade e estimular a sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação 
da política de saúde; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
3.10 – FONOAUDIÓLOGO 
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo 
treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. Avaliar as deficiências 
do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o 
plano de treinamento ou terapêutico; Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação; Orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos 
sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe subsídios; Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva 
dos servidores, principalmente daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído; Aplicar testes audiométricos para 
pesquisar problemas auditivos; Determinar a localização de lesão auditiva e suas consequências na voz, fala e linguagem do 
indivíduo;Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz; Atender e 
orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectadas nas crianças, emitindo pareceres de sua 
especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; Executar outras 
atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
3.11 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar 
programas e serviços em saúde; efetuar perícias; auditorias e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área medica especialmente na área de clinica geral. Clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades 
sobre os procedimentos médicos que indicar ou do qual participar; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha 
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a 
ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando 
ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  executar 
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu; participar de planejamento, promoção e 
educação em saúde, realizar visitas domiciliares conforme programa do ministério da saúde; executar outras atribuições afins 
observando as atribuições do médico segundo conselho de Classe. 
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3.12 – MÉDICO VETERINÁRIO 
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da 
pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização 
e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da 
comunidade. Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas à pecuária e à Saúde 
Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para 
favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; Elaborar e executar projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, 
prestando assessoramento, assistência e orientação e fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção 
racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos; Efetuar 
profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a 
sanidade individual e coletiva desses animais; Realizar exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise 
anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; Promover o 
melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais convenientes e fixando os 
caracteres mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração pecuária; Desenvolver e executar programas de nutrição 
animal, formulando e balanceando as rações, para abaixar o índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e 
aumentar a produtividade; Promover a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento 
e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita ao local, para fazer cumprir 
a legislação pertinente. Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
3.13 – NUTRICIONISTA (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) 
Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, a fim de contribuir 
para a melhoria proteica. Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos 
comensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios; Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o 
armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Programar e desenvolver treinamento com 
os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, 
para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; Elaborar relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas 
para estimar o custo médio da alimentação; Zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; 
orienta e supervisiona a sua elaboração, para assegurar a confecção de alimentos. Outras atribuições afins e correlatas ao 
exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
3.14 – OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Executar tarefas de suporte técnico, jurídico e administrativos e apoio em geral ao adequado funcionamento das Secretarias; 
prestar atendimento ao público; auxiliar na escrituração de livros; ofícios, editais e demais atos do departamento; 
cadastramento e arquivamento de processos; auxiliar nos pareceres condução de PAD e Sindicância; zelar pela manutenção e 
controle de processos, documentos, livros e arquivos sob guarda. Compreender as funções que se destinam auxiliar a 
Procuradoria Municipal e Coordenadoria Jurídica, executando tarefas burocráticas e aplicando conhecimento na área jurídica do 
município sob plena supervisão do Procurador/Coordenador. Redigir ou elaborar documentos jurídicos, minutas, e pareceres 
sobre questão de natureza executiva, legislativa e correlata. Emitir parecer em sindicância e processo administrativos em geral e 
executar outra atividades afins, determinadas pelo superior imediato. Receber solicitações de compras das diversas secretarias 

da Prefeitura Municipal. Administrar o almoxarifado, solicitar informações de verbas, disponibilidade financeira e condições 
de pagamento a Secretaria de Finanças; projetar e operacionalizar, mediante autorização do Prefeito Municipal licitações 
para realização de compras, contratação de obras e serviços, bem como de processos de alienação e aquisição de 
qualquer natureza, obedecendo á legislação vigente; conduzir os pregões realizados no âmbito da Prefeitura Municipal; 
organizar todos os procedimentos licitatórios, incluindo a elaboração das minutas dos editais e contratos, controlando a 
gestão dos contratos firmados; responsabilizar-se pelo recebimento e conferencia dos bens adquiridos; encaminhar os 
pedidos de fornecimento de materiais, bem como as ordens de serviços, fiscalizando seu cumprimento; observar as 
recomendações do tribunal de Contas do Estado de São Paulo; gerir o cadastro de fornecedores; manter-se atualizado 
sobre as condições dos fornecedores, quanto a preços, prazos de entrega, para compras nas melhores condições; executar 
a tramitação de processos relacionados ás aquisições, alienações e contratações e praticar demais atividades que lhe 
forem determinadas pelo Prefeito Municipal.    
3.15 – PREGOEIRO 
Credenciamento dos interessados; recebimento dos envelopes das propostas de preço e da documentação de habilitação; 
abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes; verificação da conformidade da 
proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; condução dos procedimentos relativos aos lances e à 
escolha da proposta ou lance de menor preço;  verificação e julgamento das condições de habilitação; recebimento, exame e 
julgamento das impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; adjudicação da proposta 
de menor preço, desde que não tenha havido recurso; supervisão da elaboração de ata; condução dos trabalhos da equipe de 
apoio;  recebimento, exame e decisão sobre recursos; encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, 
à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 
3.16 – PROCURADOS MUNICIPAL  
Representar o município em qualquer instância judicial, atuando nos efeitos em que a mesma seja autora ou ré, assistente, 
oponente, ou simplesmente interessada; Participar de inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos mesmos; 
Efetuar cobrança judicial da Dívida Ativa; Emitir, por escrito, os pareceres que lhe forem solicitados, fazendo os estudos 
necessários, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da doutrina, da legislação e da jurisprudência, de forma a 
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apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; Responder a consultas sobre a interpretação de textos 
legislativos que interessarem ao Serviço Público Municipal; Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a 
habilitar o município a solucionar problemas administrativos; Estudar e redigir minuta, termos de compromisso e 
responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios, atos que fizerem necessários à legislação 
municipal; Estudar e redigir minuta, desapropriações, ações de pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, 
transferências de domínio e outros títulos, bem como, elaborar anteprojetos de lei e decretos, justificativas de veto, 
regulamentos; Proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos supracitados, proceder a pesquisas 
tendentes a instruir processos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos; Executar tarefas afins e de interesse da 
municipalidade e os indicados pelo Chefe do Poder Executivo.  Receber citações, intimações e notificações nas ações em que o 
município seja parte; Acompanhar os processos de interesse da administração direta ou indireta; Apreciar previamente, os 
processos de licitação, as minutas de contratos, convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos 
da administração direta e indireta; Emitir pareceres em matérias de natureza trabalhista, sindicais e previdenciárias de interesse 
jurídico do município. 
3.17 – PSICÓLOGO 
Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. Quando na área da psicologia 
clínica: Estudar e avaliar indivíduos que apresentem 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 contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária; 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-se, empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento 
médico; Reunir informações a respeito de paciente, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios para diagnóstico e 
tratamento de enfermidades; 
Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; Realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em 
grupos, sobre aspectos relacionados à fase da vida em que se encontram; Realizar trabalhos de orientação aos pais através de 
dinâmicas de grupo; Realizar anamnese com os pais responsáveis. Quando na área da psicologia educacional: Atuar no campo 
educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem de novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o 
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados; Promover a reeducação nos casos de desajustamento 
escolar ou familiar; Prestar orientação aos professores. Quando na área da psicologia do trabalho: Exercer atividades 
relacionadas com o treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da elaboração de 
programa; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
3.18 - PSICOPEDAGOGO 
Atuar na parte de coordenação pedagógica ou orientadora dos estudantes e até mesmo 
dos professores. Analisar causas de problemas na aprendizagem, analisando individualmente a criança, desenvolvendo 
atividades e soluções para poder sanar essa dificuldade. Avaliar os métodos de ensino dos professores e a metodologia aplicada. 
3.19 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Tratar, desenvolver e reabilitar pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins 
específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social. Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados 
à unidade de saúde que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições médicas; Organizar, 
preparar e executar programas ocupacionais, baseando-se em características e sintomas dos casos em tratamento para propiciar 
aos pacientes uma terapêutica que possam despertar, desenvolver ou aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; 
Planejar, executar ou supervisionar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, desenvolvendo nos pacientes atividades 
criativas, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou cura das deficiências 
dos pacientes e melhorar o seu estado psicológico; Dirigir e orientar os trabalhos, supervisionando os pacientes na execução das 
tarefas, auxiliando-os no desenvolvimento de programas para apressar sua reabilitação; Outras atribuições afins e correlatas ao 
exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 


