ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINÉ
EDITAL Nº 01/2014
CONCURSO Nº 001/2014
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ADVOGADO
Descrição Sintética: representar o município judicialmente e prestar assessoramento em questões que envolvam
matéria de natureza jurídica, emitindo informações, pareceres e pronunciamentos;
Descrição Analítica: Examinar e se manifestar formalmente sobre a legalidade dos atos administrativos,
constitucionalidade das leis, da competência de iniciativa das leis, elaborar projetos de leis; assessorar através de
parecer escrito as Secretarias Municipais e seus setores, especialmente nos termos de ordem jurídica visando
oferecer respaldo jurídico preventivo, em todas as circunstâncias onde se verifiquem vínculos; subsidiar, orientar,
acompanhar e representar o Município em ações judiciais, verificando o cumprimento de fases processuais da justiça
comum e, em processos extrajudiciais, junto aos órgãos administrativos, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério
Público do Trabalho e Ministério Público Estadual, promovendo sua defesa, respondendo consultas formuladas por
Órgãos Internos da Prefeitura, emitindo pareceres, firmando acordos, interpondo recursos; orientar através de
parecer escrito os procedimentos administrativos, conferindo documentação para fins judiciais, visando proteger os
interesses do Município, adaptando procedimentos à legislação vigente, bem como evitar prejuízos; desempenhar
outras atividades compatíveis com suas atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo, sendo vedado o
patrocínio de causa que trate de interesse particular de qualquer membro da administração, durante horário de
expediente.
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Descrição Sintética: executar trabalhos administrativos e de digitação aplicando a legislação pertinente aos serviços
municipais, executar trabalhos internos e externos, de coleta e de entrega de correspondência, documentos,
recepção e atendimento ao público, atendimento de telefone e de mesas telefônicas, encomendas e outros afins;
Descrição Analítica: redigir e digitar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações,
relatórios e outros; secretariar reuniões e lavras atas; efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias,
patrimonial, financeira, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e
atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas
calculadoras, leitura de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis;
elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição de
expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e
implantação de rotinas; proceder à conferência dos serviços executados na área de sua competência; executar
serviços internos e externos; entregar documentos, mensagens e encomendas ou pequenos volumes; efetuar
pequenas compras e pagamentos de contas de interesse do órgão; auxiliar nos serviços simples de escritório,
arquivando, abrindo pastas, plastificando folhas e preparando etiquetas; encaminhar visitantes aos diversos setores,
acompanhando-os ou prestando-lhes informações necessárias; atender mesa telefônica, anotar recados e telefones;
controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução dos serviços,
coletas, assinaturas em documentos diversos; secretariar reuniões em escolas municipais; auxiliar no recebimento e
distribuição de materiais e suprimentos em geral; realizar tarefas auxiliares em oficinas gráficas, tais como: intercalar,
vincar, dobrar, picotar, contar e empacotar impressos; guilhotinar papéis; operar máquinas xerográficas, copiadora
eletrostática e máquinas heliográficas; executar tarefas afins.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Descrição Sintética: exercer 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.
Descrição Analítica: Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando à instrução da
população em geral para a prevenção de doenças; Orientar a população em geral sobre a importância da higiene e
cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de doenças; Efetuar visitas domiciliares, conforme necessidades,
seguindo instruções de seus superiores; Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo pressão
arterial e verificando a temperatura; Fazer curativos quando necessário; Realizar trabalhos relativos à vigilância
epidemiológica, difundindo informações; Atuar em campanhas de prevenção de doenças; Auxiliar os médicos na
distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de material para a realização de preventivos de câncer;
Elaborar relatórios de acordo com as atividades executadas, que permitam levantar dados estatísticos e para
comparação do trabalho; Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis
fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; Organizar o fichário, fazendo a
distribuição e arquivamento de fichas, marcação de preventivos, agendamento de consultas e entrega de exames;

Página 1 de 8

www.pmaisrh.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINÉ
EDITAL Nº 01/2014
CONCURSO Nº 001/2014
Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição Sintética: exercer as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
Descrição Analítica: fazer visitas domiciliares e entrevistas, fazer inspeções em residências e comércio em geral de
transmissores de doenças, tais como: esquitossomose, doença de chagas, dengue, leishmaniose, tegumentar e
viceral, malária, entre outras, fazer identificação e tratamento de focos de vetores com manuseio de insetividas e
similares; coletar materiais para exames laboratoriais, promover ações educativas, com ênfase na promoção da
saúde e na prevenção de doenças; passar informações sobre o modo de transmissão de doenças, período de
incubação, sintomas, diagnóstico e medidas de controle, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde com indivíduos e grupos; realizar
campanhas de prevenção de doenças; participar e fazer reuniões para discussão e avaliação dos trabalhos de campo;
elaborar e apresentar relatórios; executar outras tarefas afins.
AGENTE DE CONTROLE INTERNO
Descrição Sintética: avaliar e verificar os procedimentos administrativos e financeiros dos Poderes Executivo e
Legislativo e controlar a execução orçamentária.
Descrição Analítica: Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no Plano Plurianual; verificar
o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; verificar os limites e condições
para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; verificar, periodicamente, a observância do
limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite; verificar
as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos
limites; controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; verificar o cumprimento do limite de
gastos totais do legislativo municipal; controlar a execução orçamentária; avaliar os procedimentos adotados para a
realização da receita e da despesa pública; verificar a correta aplicação das transferências voluntárias; controlar a
destinação de recursos para os setores público e privado; avaliar o montante da dívida e as condições de
endividamento do Município; verificar a escrituração das contas públicas; acompanhar a gestão patrimonial; apreciar
o relatório da gestão fiscal, assinando-o; avaliar os resultados obtidos pelos administradores na execução dos
programas de governo e aplicação dos recursos orçamentários: apontar as falhas dos expedientes encaminhados e
indicar as soluções; verificar a implementação das soluções indicadas; criar condições para atuação do controle
externo; desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das suas atribuições; executar
trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação de leis e normas administrativas; redigir expediente
administrativo; digitar documentos e formalizar processos, proceder à aquisição, guarda e distribuição de material;
AGENTE FISCAL
Descrição Sintética: exercer a fiscalização relativa a legislação de obras, edificações e posturas municipais e a
observância das normas, no que se refere ao transporte público municipal e trânsito.
Descrição Analítica:
Atividades na área de obras, edificações e posturas: verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística
concernente a edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhado, portas e janelas, a fim de
opinar nos processos de concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução,
embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o
autorizado; acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas na sua
circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação
urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das
irregularidades constatadas; verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; lavrar termos e autos
específicos em matéria relacionada com o exercício de suas atribuições; verificar a regularidade do licenciamento de
atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício
sem a documentação exigida; elaborar informações e pareceres dentro da respectiva área de atuação; dirigir veículos
da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da autoridade
administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins.
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Atividades na área de trânsito e transporte: Executar a fiscalização de trânsito, nos termos da legislação federal
pertinente, orientar aos pedestres e condutores de veículos, notificar aos infratores, sugerir medidas de segurança
relativas à circulação de veículos e de pedestres, bem como a concernente a sinalização de trânsito nas vias urbanas
municipais, orientar ciclistas e condutores de animais, auxiliar no planejamento, na regulamentação e na
operacionalização do trânsito, com ênfase à segurança. Fiscalizar o cumprimento em relação à sinalização de
trânsito; Auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a circulação de veículos e pedestres; Lavrar as
ocorrências de trânsito quando for o caso, providenciar a remoção dos veículos infratores; Fiscalizar o cumprimento
das normas gerais de trânsito e relacionadas aos estacionamentos e paradas de ônibus, táxis, ambulâncias e veículos
especiais; Participar de projetos de orientação, educação e segurança de trânsito. Vistoriar veículos em questões de
segurança, higiene, manutenção, carga, etc.; Demais atividades afins, especialmente as contidas no Art. 24 do
Código Nacional de Trânsito previsto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pertinentes à legislação.
AGENTE FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL
Descrição Sintética: orientar, coordenar e realizar tarefas inerentes à área de saúde e vigilância sanitária, fiscalizar
as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as atividades efetivas ou potencialmente
poluidoras, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de bens naturais.
Descrição das atividades da área de fiscalização sanitária: Realizar tarefas inerentes à área de saúde e vigilância
sanitária; executar atividades inerentes o controle de doenças transmissíveis; analisar e colher materiais para analise
visando o combate de vetores transmissores de doenças; Participar de campanha de visando a erradicação do
mosquito transmissor da dengue; inspecionar os estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais; efetivar
laudos e notificações fiscais sobre higiene sanitária; executar visitas domiciliares de rotinas para controlar a higiene
familiar; realizar divulgação de higiene a órgãos de comunicação para conscientizar a população; orientar os
moradores sobre a correta utilização de vasos e utensílios visando o combate de vetores transmissores da dengue e
outras doenças; vistoriar cemitérios públicos e privado de forma evitar ambientes propícios a criação de larvas do
mosquito transmissor da dengue; preencher relatórios e demais planilhas necessárias ao controle de doenças
transmissíveis; executar outras tarefas correlatas.
Descrição das atividades de fiscalização ambiental: Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação
ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a
população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; revisar
e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; requisitar, aos
entes públicos ou privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle,
regulação e fiscalização; programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização
na área ambiental; analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação
e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos de
controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de adequação, aprimoramento e
modificação da legislação ambiental do Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;
proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através do processo competente; instruir sobre o
estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental; emitir laudos,
pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; executar outras tarefas correlatas.
AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO
Descrição Sintética: Descrição Sintética: Realizar atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização de
receitas municipais, efetuar sindicâncias e diligência no sentido de orientar, fiscalizar e fazer cumprir as disposições
legais aos contribuintes alcançados pela competência tributária municipal;
Descrição Analítica: Efetuar a constituição do crédito tributário, pelo lançamento dos tributos municipais; executar
tarefas de fiscalização de tributos municipais; analisar o mapa de valores imobiliários; notificar, fiscalizar, auditar e
autuar o sujeito passivo; atender e prestar informações ao sujeito passivo; realizar vistorias técnicas e diligências
fiscais; executar vistoria técnica e diligências fiscais em imóveis para cadastramento tributário, incluindo medição de
áreas construídas com elaboração de croquis; preencher e controlar planilhas de informação cadastral a fim de
preparar lançamento tributário; preparar e instruir processo de natureza tributária; promover a manutenção do
cadastro fiscal por meio informatizado; elaborar relatórios circunstanciados sobre aspecto tributário e natureza
cadastral; notificar e/ou intimar, inclusive com lavratura de auto de infração e imposição de multa para cumprimento
de obrigação tributária acessória; executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos
de revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; visitar contribuintes
sujeitos ao pagamento de tributos municipais; proceder revisões fiscais; orientar contribuintes sobre os dispositivos
da legislação tributária do município; intimar contribuintes ou responsáveis; lavrar autos de infração as normas legais:
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proceder quaisquer diligências exigidas pelo serviço; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios e
boletins estatísticos de produção; conduzir veículos da administração Municipal para execução de tarefas de sua
competência, desde que devidamente habilitado e autorizado para tal disponibilidade executar tarefas afins.
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição Sintética: Planejar e executar programas ou atividades no campo de serviço social; selecionar candidatos
a amparo pelos serviços de assistência;
Descrição Analítica: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de
trabalho referentes aos serviços sociais; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos
casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes e 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 estudos, prestando orientação com vistas à
solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção sócio–econômica para
concessão de bolsa 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, centro de cuidados diurnos de oportunidades
e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao
medico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a
execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as ditadas no respectivo regulamento da
profissão.
ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Descrição Sintética: executar atividades de orientação e recreação infantil, atender crianças enquanto na creche e
nos equipamentos, dispensando-lhes cuidados, sob orientação e supervisão do responsável, para propiciar-lhes o
bem estar físico e emocional, desenvolvendo trabalho pedagógico a nível pré-escolar.
Descrição Analítica: executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes
diversas em creches e escolas de educação infantil do município; acompanhar as crianças em passeios, visitas e
festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar a criança na alimentação; servir refeições e auxiliar as crianças
menores a se alimentarem; auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar
das crianças levando-as quando necessário, para atendimento médico e ambulatorial; prestar primeiros socorros,
cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os
acontecimentos do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; vigiar
e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade , confiando-as aos cuidados de seu substituto ou
responsável, quando afastar-se, ou no final do período de atendimento; apurar a freqüência diária e mensal dos
menores executar tarefas de apoio, manter a ordem e limpeza no local de trabalho; Prestar cuidados diretos e simples
às crianças, auxiliando-as em sua higiene pessoal, em sua movimentação e atividades e na alimentação, para
proporcionar-lhes conforto e bem-estar; segue instruções para execução de outras atividades de apoio, como a
arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho, seguindo processos rotineiros, para facilitar
as tarefas dos demais membros da equipe, executar atividades extra classe e atividades recreativas, executar outras
tarefas compatíveis com as previstas no cargo.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição Sintética: executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis
e utensílios, elaboração de refeições e merenda escolar e auxiliar nas atividades de cozinha,
Descrição Analítica: fazer o serviço de faxina em geral; remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e
equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliares na
arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos, lavar passar vestuários e roupas de cama e mesa;
coletar lixo dos depósitos colocando-os nos devidos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas;
varrer pátios; fazer café e eventualmente, operar elevadores; elaborar refeições e merenda escolar, executar tarefas
na cozinha de escolas e creches, executar tarefas afins.
DENTISTA
Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo diagnósticos, tratamento
buco-dental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de radiografia, bem como
participar de programas voltados para a saúde pública.
Descrição Analítica: Exercer funções relacionadas com o tratamento buco-dental e cirurgia; fazer diagnósticos,
determinando o respectivo tratamento; executar as operações de prótese em geral e de profilaxia dentária; fazer
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extração de dentes e de raízes; realizar restaurações e obturações, bem como a inclusão de dentes artificiais; ajustar
e fixar dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de pontes; tratar condições da boca e dos dentes dos pacientes;
aplicar anestesia local e troncular; realizar odontologia preventiva; efetuar a identificação das doenças buco-dentais
e o encaminhamento a especialistas, quando diante de alterações fora da área de sua competência; proceder à
interpretação dos resultados de exames de laboratórios, microscópios, bioquímicos e outros; fazer radiografias na
cavidade bucal e na região crânio-facial e proceder a sua interpretação; participar de programas voltados para a
saúde pública; participar de juntas médicas; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por
auxiliares; executar outras tarefas semelhantes.
ELETRICISTA
Descrição Sintética: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes elétricas, instalação e
reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som.
Descrição Analítica: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, internas e externas, luminárias e demais
equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos
em geral; operar com equipamentos de som planejar, instalar retirar alto-falantes e microfones; proceder à
conservação de aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos,
inclusive de controle de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores,
motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, etc. reparar buzinas, interruptores; executar a
bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétrica em veículos automotores; executar e conservar redes
de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias
à execução dos serviços; executar tarefas afins.
FARMACÊUTICO
Descrição Sintética: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos.
Descrição Analítica: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas;
manter registro permanente do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais
necessários à farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácias; ter
sobre custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e
aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar outras tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
MÉDICO
Descrição Sintética: prestar assistência médico–cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo
humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgão afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem
como candidatos a ingresso no serviço público municipal;
Descrição Analítica: dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os
métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas;
ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina; preventivas nas entidades
assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha medica com diagnóstico e tratamento;
transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender os
casos urgentes de internados no hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de
socorros urgentes, mesmo os provisórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas
de primeiros socorros; supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher as fichas dos doentes
atendidos a domicilio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; proceder o registro dos pertences dos
doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas médicas em
ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de licença,
readaptação, aposentadoria, e reversão; examinar candidatos à auxílios; fazer inspeção medica para fins de ingresso;
fazer visitas domiciliares, para fins de concessão de licenças a funcionários; emitir laudos; fazer diagnóstico e
recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e
indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
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MÉDICO GINECOLOGISTA E MÉDICO CLINICO PEDIATRA
Descrição Sintética: prestar assistência médico–cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo
humano.
Descrição Analítica: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos
na Unidade de Saúde da Família (USF) e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da
Assistência à Saúde (NOAS); Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento
médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário,
garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contrareferência; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames
complementares; cumprir as metas a serem alcançadas em relação aos indicadores de saúde definidos pelo gestor
local do Sistema Único de Saúde; realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção de saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e
procedimentos na unidade de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica
médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos
para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do
usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário, proposto pela referência; contribuir e participar das atividades
de Educação Permanente dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), Auxiliares de Enfermagem, ACD (Auxiliares
de Cirurgião Dentista) ; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
unidade de saúde; Executar outras tarefas afins.
MÉDICO PLANTONISTA 12X36
Descrição Sintética: prestar assistência médico–cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo
humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgão afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem
como candidatos a ingresso no serviço público municipal;
Descrição Analítica: dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os
métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas;
ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina; preventivas nas entidades
assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha medica com diagnóstico e tratamento;
transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender os
casos urgentes de internados no hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de
socorros urgentes, mesmo os provisórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas
de primeiros socorros; supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher as fichas dos doentes
atendidos a domicilio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; proceder o registro dos pertences dos
doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas médicas em
ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de licença,
readaptação, aposentadoria, e reversão; examinar candidatos à auxílios; fazer inspeção medica para fins de ingresso;
fazer visitas domiciliares, para fins de concessão de licenças a funcionários; emitir laudos; fazer diagnóstico e
recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e
indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
MÉDICO VETERINÁRIO
Descrição Sintética: planejar e executar programas de defesa sanitária e fiscalização e vigilância sanitária, proteção,
desenvolvimento e aprimoramento relativos à área veterinária e zootécnica;
Descrição Analítica: prestar assessoramento técnico aos criadores do Município sob o modo de tratar e criar
animais; atuar na fiscalização e vigilância sanitária, planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar
em questões legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o
desenvolvimento das criações existentes no município, bem como a implantação daquelas economicamente mais
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aconselháveis; instruir os criadores sobre o problema de técnicas pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicações
de terapêutica médica e cirurgias veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animais; fazer
vacinação anti-rábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades nutricionais dos animais;
estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidades de animais; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da Profissão.
OPERADOR DE MÁQUINA
Descrição Sintética: operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis;
Descrição Analítica: operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza
de rede de esgoto, retro-escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; executar
terraplanagem; nivelamento de ruas e estradas; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações; transporte de
terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto das máquinas; lavrar e discar terras,
obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, verificar nível de óleo e águia,
proceder a limpeza dos equipamentos e das máquinas rodoviárias, ajudar na lavagem e conservação dos veículos,
zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras a pilha pulmão do conjunto britagem;
executar tarefas afins.
OPERÁRIO
Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais em geral.
Descrição Analítica: carregar e descarregar veículos em geral: transportar, arrumar e elevar mercadorias, matérias
de construção e outros; fazer mudanças, proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer,
escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais zelar pela conservação e limpeza
dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento,
entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e
auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de
terreno, adubações, pulverizações, etc.) aplicar inseticidas e fungicidas: cuidar de currais, terrenos baldios e praças;
alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagens de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a
limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins.
PROFESSOR (TODOS)
Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da escola;
orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino – aprendizagem; contribuir
para o aprimoramento da qualidade de ensino.
Descrição Analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e
interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; organizar
registros de observação dos alunos; participar de atividades extra – classe; realizar trabalho integrado com apoio
pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
ministrar os dias letivos e horas – aula estabelecidos; colaborar com atividades e articulação da escola com famílias
e a comunidade; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a educação.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Descrição Sintética: auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes:
Descrição Analítica: fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação recebida,
verificar sinais vitais e registrar no prontuário; proceder a coletas e transfusões de sangue, efetuando os devidos
registros: auxiliar nas exanguineo-transfusões e na colocação de talas e aparelhos gessados, pesar a 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, ambulação e na alimentação; auxiliar nos cuidados
“post-morten”; registrar as ocorrências relativas a doentes, prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em
isolamento; preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrições:
zelar pelo bem estar e segurança dos doentes, zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; ajudar a
transportar doentes preparar doentes para cirurgias; retirar e guardar próteses e vestuário pessoal dos pacientes,
auxiliar nos socorros de emergência; desenvolver atividade de apoio nas salas de cirurgia, consulta e de tratamento
de pacientes, executar tarefas afins.
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA:
Descrição Sintética: dar suporte, serviços de instalação, manutenção de equipamentos, planejamento, organização
e a execução de tarefas que envolvem a função de informática.
Descrição Analítica: Elaboração, codificação, este e documentação de programas e de sistemas de informatização,
participação da definição de programas; programação de utilitários e de rotinas de apoio a sistemas operacionais,
manutenção e operação de software básico e dos sistemas de informação, pesquisa e sugestões para implantação
de tecnologias; atendimento, relacionado à informática a todos os órgãos da Prefeitura, planejar, orientar e controlar
projetos de sistemas de programação; planejar e pesquisar novas técnicas de metodologias na sua área de atuação;
programar; implantar; documentar e alterar programas de computação; treinar e assessorar pessoal na sua área de
atuação; elaborar, orientar e participar de programas de treinamento na área, ministrando cursos; execução das
políticas de segurança e uso aceitável dos recursos computacionais; executar outras tarefas de natureza ou nível de
complexidade associado a especialidade ou ambiente e tarefas afins.
TESOUREIRO
Descrição Sintética: receber e guardar valores; efetuar pagamentos.
Descrição Analítica: receber e pagar em moeda corrente ou através de sistemas informatizados, transferências ou
cheques e eventualmente a domicilio; receber e guardar e entregar valores; efetuar nos prazos legais, os
recolhimentos devidos, prestando contas, efetuar selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e
demonstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros;
informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; realizar conciliações
bancárias, elaborar relatórios sobre de movimentação bancária, endossar cheques e assinar conhecimentos e demais
documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar cheques bancários; executar tarefas afins.
VIGILANTE:
Descrição Sintética: exercer vigilância em logradouros e próprios municipais;
Descrição Analítica: exercer vigilância em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção em
intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos incêndios, danificações nos edifícios, praças,
jardins; materiais sob sua guarda; etc.; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso
sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso verificar se as portas e janelas e
demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado;
responder as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes
qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções;
executar tarefas afins.
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