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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE VAGA ESPECIAL – CONCURSO 001/2012 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
Nome do Candidato: ____________________________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________________________________ 
 
O Candidato supracitado, vem por através deste REQUERER VAGA ESPECIAL COMO PORTADOR 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS,  em conformidade com o LAUDO MÉDICO (em anexo) com 
CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID _____________________ 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ___________________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência física os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 
INFORMAÇÕES ESPECIAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS: 

 
 
- SE NÃO NECESSITAR DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM 
X NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO: 
 
- CASO NECESSITE DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL, MARCAR COM X 
NO LOCAL ABAIXO MENCIONADO E DISCRIMINAR O TIPO DE PROVA ESPECIAL E/OU 
TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO: 
 
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL. 
 
(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
 
(   ) NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar abaixo qual o tipo de tratamento 
especial  necessário) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ 
 
Declaro, para os devidos fins, que sou portador da deficiência acima mencionada, e concordo em me 
submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da Prefeitura 
Municipal de NOVA MUTUM, a ser definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre 
minha qualificação como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do 
cargo. 
 
__________________, ___ de ___________ de ______. 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura Candidato 
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ANEXO IV 

 

TÍTULOS 

REQUERIMENTO 

Requerente:___________________________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________Código do cargo:________________ 

N.º RG:___________________________________N.º CPF:_____________________________________________ 

 Requeiro a atribuição da pontuação de _______(_______________) pontos, referente ao título constante do Item 11 

do Edital n.º 001/2011, LETRA______(___________________________________________________) para fins de 

classificação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM/MT.  

 

(Obs.: Os títulos constantes das letras "a", "b" e "c" do item 11 não são cumulativos entre si, sendo considerado somente o 
de maior pontuação. Só serão considerados os títulos que tiverem correlação com a respectiva área de atuação do cargo.) 
 

 Nestes termos peço deferimento. 

 

___________________________/MT,  ______  de ________________ de 20___. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Em cumprimento ao item 11 do Edital do Concurso Público n.º 001/2011 da Prefeitura de NOVA MUTUM/MT. 

   

       Deferimos o requerimento; 

       

       Deferimos parcialmente o requerimento, atribuindo-lhe _____(________) pontos; 

 

       Indeferimos o requerimento. 

 

_________________________  ______________________________    _______________________________ 

           Presidente da Comissão                                             Membro Comissão                                            Membro Comissão   
 
 
___________________________  ____________________________    _______________________________ 

              Membro Comissão                                         Membro Comissão                                       Membro 
Comissão    
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROVA DE TESTE DE ESFORÇO FÍSICO 

 

 

ATESTADO 
 
 
 

Atesto que o Sr.(a) ____________________________________________ , 
portador(a)  da Carteira de Identidade nº ____________________, encontra-se, no 
momento do presente exame médico, em perfeitas condições de sanidade física e 
mental, para realizar a prova de TESTE DE ESFORÇO FÍSICO, citada no Edital 
001/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Mutum  MT para o 
cargo _____________________ , que compreende os seguintes testes: Corrida 
(resistência aeróbica: masculino índice mínimo 1.900 metros e feminino índice 
mínimo 1.700 metros); Abdominal (60 segundos: masculino índice mínimo 20 
repetições e feminino índice mínimo 16 repetições) e Flexão (Sem interrupções: 
masculino índice mínimo 20 repetições e feminino índice mínimo 20 repetições). 

 
 
 

_______________________, _____de __________________de ________. 
 

 
_____________________ 

NOME (MÉDICO) 
Nº REGISTRO CRM/____ 

 
 

OBSERVAÇÕES:  
-O atestado médico deverá conter assinatura, carimbo e número de inscrição 
no Conselho Regional de Medicina–CRM do profissional, emitido com no 
máximo 30(trinta) dias de antecedência da prova.  
 
-O atestado médico deverá ser entregue no dia determinado para a realização 
da prova, antes de seu início. O Candidato que não apresentar o Atestado 
Médico não poderá realizar a prova de TESTE DE ESFORÇO FÍSICO, sendo assim 
ELIMINADO do concurso. 
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ANEXO VI  
 

ATRIBUICÕES DOS CARGOS 
 
 

  
 Cargo 

  
 Atribuições do Cargo 

 
 

Ajudante de Cuidador 
(abrigo) 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Cargo de Execução: Executa serviços de cuidar da organização, limpeza e preparação de alimentos no Abrigo 
Institucional de crianças e adolescentes, bem como executa serviços na organização institucional, exercendo 
tarefas de conservação e manutenção do espaço físico, garantindo o bom funcionamento, assegurando as 
condições de higiene e segurança. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Executa serviços de cuidados específicos com crianças e adolescentes em situação de abrigamento 
temporário 

 Executa serviços rotineiros e diários prestando cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção as 
crianças e adolescentes abrigados; 

 Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança 
ou adolescente); 

 Apoio às funções do cuidador aos cuidados com o Abrigo Institucional (organização e limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos, dentre outros). 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; levanta e 
carrega pesos, permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 

 Esforço mental: normal. 

 Esforço visual: normal. 

 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme  

 Responsabilidade/dados confidenciais: constantes. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Experiência: desejável experiência em atendimento a crianças e adolecentes. 

Ajudante Geral 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de Execução. Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza 
operacional em obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos próprios, recolhimento de lixo, 
limpeza de ruas e avenidas, e outras atividades. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e 
outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos. 

 Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, 
podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; pintura de prédios meio fio, arvores; 
serviço de encanamento, desentupimento etc. 

 Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças terrenos baldios e outros logradouros públicos, 
carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos visando melhorar o aspecto do município. 

 Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, 
abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres. 

 Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, 
valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos. 

 Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias. 

 Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas 
manuais, para estruturar a parte geral das instalações. 

 Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vacas, cachorro, cabritos, etc., lançando-os e 
conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população. 

 Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e segurando-os para garantir a correta 
instalação. 

 Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados. 

 Auxilia o topógrafo nas suas medições,  marcações e atividades próprias.   

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; manuseia 
ferramentas; levanta e carrega pesos, caminha por terrenos íngremes, alagados e de densa vegetação . 

 Esforço mental: normal. 

 Esforço visual: normal. 
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 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 
poeira. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

Eletricista 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de Execução. Instala e faz a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos 
elétricos em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de 
medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou 
disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação 
elétrica. 

 Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais 
isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação. 

 Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas , fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, 
;alarmes, campainhas , chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender 
às necessidades de consumo de energia. 

 Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas e desfiles e outras  solenidades 
programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados. 

 Executa a manutenção corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes 
danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento. 

 Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção 
e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança. 

 Promove a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, utilizando 
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: assume posições cansativas. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: Sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

Guarda Municipal de 
Patrimônio 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Executa serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, 
baseando-se nas regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Exerce a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de saúde, 
estabelecimentos de ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 
suas dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio público. 

 Efetua ronda diurna e noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, 
janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, para evitar roubos e outros danos. 

 Controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, anotando o 
número dos mesmos para evitar o desvio de materiais e outras faltas. 

 Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e 
encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; manuseia 
ferramentas; levanta e carrega pesos. 

 Esforço mental: nenhum. 

 Esforço visual: nenhum. 

 Condições: sujeito a serviço externo, uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 
poeira. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

Mecânico de 
Manutenção 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Auxilia nos serviços de manutenção de automóveis, caminhões e máquinas rodoviárias, 
reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças diversas, visando assegurar as condições de 
funcionamento. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Auxilia na desmontagem e limpeza do motor, órgão de transmissão, diferencial e outras partes que requeiram 
exame, utilizando chaves comuns e especiais, jatos de água e ar, para eliminar impurezas e preparar peças do 
motor para inspeção e reparação. 

 Auxilia na substituição, ajuste ou retificação de peças do motor, como anéis, bomba de óleo, válvula, 
cabeçote, diferencial e outros, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de controle e outros equipamentos, 
para assegurar-lhes as características funcionais. 

 Auxilia na substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas de freios, alimentação de 
combustível, de lubrificação, de transmissão, direção e suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos 
apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento. 

 Efetua limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários, para a 
execução do serviço. 
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 Providencia, bem como zela pelos materiais e ferramentas utilizados para a execução dos serviços, 
guardando-os em local adequado, visando à conservação dos mesmos. 

 Executa tarefas de faxina e organização do local de trabalho, assegurando as condições adequadas para a 
realização das atividades. 

 Testa o veículo uma vez montado, dirigindo-o na oficina ou fora dela, para comprovar o resultado dos serviços 
executados. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: contínuo, assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; manuseia 
ferramentas; levanta e carrega pesos. 

 Esforço mental: normal. 

 Esforço visual: normal. 

 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: óleo, graxa, 
poeira e outros; corre o risco de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma.  
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 CNH: carteira de habilitação categoria “AB” ou superior (AC, AD, AE). 

Mecânico Montador 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Conserta veículos automotores em geral, efetuando a reparação, desmontagem e 
montagem de motores, cambio e diferencial. 

 Efetuar chapeação e pintura quando necessário. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de 
ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão , utilizando ferramentas e 
instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento. 

 Recondiciona o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a 
regulagem dos faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a 
manutenção do veículo. 

 Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios 
necessários para a execução dos serviços. 

 Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos 
desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização. 

 Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados. 

 Consertar peças de máquinas e equipamentos; 

 Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; 

 Fazer solda elétrica ou oxigênio; 

 Converter ou adaptar peças; 

 Inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e partes de 

 automotores, magnetos, geradores e distribuidores; 

 Esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas e mancais, ajustar anéis de segmento; 

 Desmontar e montar caixas de mudanças; 

 Recuperar e consertar hidrovácuos; 

 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais casos, carro 
guincho; 

 Executar o chapeamento e pintura de veículos; 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: assume posições cansativas na maior parte do tempo; carrega e levanta materiais e 
equipamentos leves e pesados. 

 Esforço mental: constante.  

 Esforço visual: constante. 

 Condições: Sujeito a serviços externos, uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: óleo, graxa, 
poeira e outros; corre o risco de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 

 Responsabilidade /dados confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos materiais e equipamentos que utiliza. 

 Responsabilidade /segurança de terceiros: trabalho de equipe, responsabilidade indireta.  

 Responsabilidade Principal: entregando o veículo em condições de segurança, fazendo teste para 
comprovação das condições de uso. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Experiência: em mecânica de veículos leves e pesados; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”. 

Merendeira 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de Execução. Prepara e serve a merenda para os alunos do respectivo estabelecimento de 
ensino. 

 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Prepara a merenda para os alunos observando as normas de higiene e segurança. 

 Observa a quantidade necessária de merenda para que possa servir todos os alunos sem exceções. 

 Cuida do sabor relativo à merenda, observando a aceitação dos educandos. 

 Zela e executa  os serviços de limpeza dos materiais e do estabelecimento para assegurar a higiene 
do ambiente e garantir a saúde dos alunos. 
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ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço mental: normal. 

 Esforço visual: normal. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/patrimônio: com os materiais e equipamentos que utiliza. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: com as pessoas que trabalham na equipe e com os 
alimentandos. 

 Responsabilidade/supervisão: normal, com os auxiliares. 

 Condições: sujeito a serviço externo, uso de uniforme  

 Ambiente de trabalho: está sujeito à trabalho próximo ao fogo, necessita utilizar equipamentos de segurança 
e higiene. 

Monitor de Transporte 
Escolar 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Desenvolver atividades relacionadas ao acompanhamento de alunos no transporte 
escolar. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer 
anomalia, para garantir segurança dos alunos/passageiros. 

 Orientar no embarque e desembarque, com atenção voltada a segurança dos alunos procurando evitar 
possíveis acidentes. 

 Agir como intermediário entre o motorista e os alunos/passageiros, comunicando quaisquer eventualidades. 

 Orientar diariamente os alunos sobre as medidas de segurança e de comportamento. 

 Comunicar aos responsáveis pelos alunos quaisquer desvios de comportamento dos mesmos, mudança de 
horários ou itinerário. 

 Executar tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço mental: normal. 

 Esforço visual: normal. 

 Carga horária: 40 horas semanais. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: com as crianças/alunos.  

 Condições: sujeito a serviço externo, uso de uniforme  

 Ambiente de trabalho: constantemente entrando e saindo do veículo. Requer muita atenção quando à 
segurança. 

Motorista de Caminhão 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Dirige e conserva os veículos da frota da Administração Pública, manipulando os 
comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados 
de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte 
de materiais, pessoas e estudantes. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do 
cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. 

 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas 
estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados. 

 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito 
estado. 

 Mantém  limpo o veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 

 Opera os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, muck, coleta de lixo, etc., 
obedecendo as normas de segurança no trabalho. 

 Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes 
transportados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de fiscalização. 

 Controla a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos para atender 
corretamente ao usuário. 

 Realiza o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de aterros ou compactação de 
estradas para pavimentação, acionando dispositivos para bascular o material. 

 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras 
ocorrências, seguindo normas estabelecidas. 

 Recolhe o veículo após o serviço, conduzindo-o até a garagem da prefeitura, para possibilitar sua manutenção 
e abastecimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES:  

 Esforço físico: fica boa parte do tempo sentado, em posições cansativas. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 CNH: Canteira Nacional de Habilitação na categoria “E”. 

Motorista de Veículos 
Especiais 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Dirige e conserva as ambulâncias  e ônibus da Administração Pública, manipulando os 
comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados 
de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, conduzindo os veículos 
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conforme o itinerário previsto, para transportar doentes e/ou alunos.  
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do 
cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. 

 Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou programas 
estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados. 

 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito 
estado. 

 Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 

 Dirige corretamente ambulâncias e ônibus escolares. 

 Opera os mecanismos específicos dos veículos na forma recomendada, obedecendo as normas de segurança 
no trabalho. 

 Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência com as ordens 
recebidas. 

 Controla a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos para atender 
corretamente ao usuário. 

 Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras 
ocorrências, seguindo normas estabelecidas. 

 Recolhe o veículo após o serviço, conduzindo-o até a garagem da prefeitura, para possibilitar sua manutenção 
e abastecimento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES:  

 Esforço físico: a maior parte do tempo sentado, assumindo posições cansativas. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma.. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 CNH: Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou “E”. 

Operador de Máquinas 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Opera máquinas da construção civil, conduzido-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. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Zela pela limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas. 

 Opera 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. 

 Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos , na construção de edifícios, pista, estradas, abrir 
canais de drenagem e outras obras. 

 Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las 
segundo as necessidades de trabalho. 

 Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim 
como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover 
pedra, terra e materiais similares. 

 Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de 
barrancos, acabamentos e outros. 

 Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade. 

 Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as 
necessidades de trabalho. 

 Executa tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o 
transporte dos mesmos. 

 Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, 
para assegurar o seu bom funcionamento. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: assume posições extremamente cansativas, em pé ou sentado. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme. Exposição a elementos desagradáveis: calor, chuva, 
poeira; corre riscos de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos veículos, máquinas equipamentos e ferramentas que utiliza. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: total, relativa à área de execução do serviço, com relação a 
pedestres e obediência às normas de segurança. 

 Responsabilidade/supervisão: nenhuma. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 CNH: Carteira Nacional de Habilitação na categoria “C”. 

Zelador 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, 
garantindo o bom funcionamento, assegurando-lhes as condições de higiene e segurança. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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 Executa serviços de zeladoria nos prédios públicos, promovendo a limpeza e conservação, vigiando o 
cumprimento do regulamento interno para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem-estar de seus 
ocupantes. 

 Providencia serviços de manutenção em geral, como pequenos reparos ou consertos de instalações elétricas, 
bombas, caixa d’água, extintores, visando assegurar condições de funcionamento e segurança das instalações. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço mental: constante 

 Esforço visual: constante. 

 Iniciativa/complexidade: executa tarefas rotineiras e com certa variedade, e com certa variedade, exigindo 
iniciativa do ocupante para solução de problemas ocasionais; recebe instruções e supervisão do superior imediato. 

 Condições: Sujeito a serviço externo, uso de uniforme. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

Agente Administrativo I 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Executa tarefas de escritório de relativa complexidade, emite pareceres, bem como 
controla os serviços gerais de sua área, compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Elabora pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar nos 
trabalhos técnicos e administrativos. 

 Coordena e promove a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para assegurar 
a obtenção dos resultados. 

 Verifica a correta documentação dos documentos sob sua responsabilidade, bem como a validade desta.  

 Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, código ou 
ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário. 

 Participa do controle de requisição do material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e 
acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário à unidade de trabalho. 

 Desempenha suas atividades com uso de computador, através do Word, e Excel, além dos programas de 
computação específicos empregados em seu setor. 

 Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, 
distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: nenhum. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: Sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 
Responsabilidade/dados confidenciais: eventualmente. 

Agente de Combate a 
Endemias 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Fiscaliza imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, 
ambulantes, meio ambiente, córregos, parques, bosques, fazendas, lagoas, nascentes de água, etc. verificando o 
cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, de diversões e outros quanto à higiene, vistoriando suas 
dependências, fazendo cumprir as exigências do Código de Posturas. 

 Atende determinações das secretarias da saúde e meio ambiente; 

 Cumpre tarefas específicas na busca de material para análise em ocasiões de surtos, endemias, epidemias 
etc. 

 Faz acompanhamentos necessários e executa tarefas de combate a infestação de doenças infecto 
contagiosas, etc.    

 Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, com o 
objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento, em trabalhos externos, 
exercendo a fiscalização. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: lida com informações de caráter sigiloso, de acordo com sua área 
de atuação 

 Responsabilidade/patrimônio: lida com recursos de forma indireta, provenientes da aplicação de multas. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: constante 

 Responsabilidade/supervisão: relativa 

 Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e a contato direto com o munícipe. 

Agente Sanitário 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Fiscaliza imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, 
ambulantes, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, de diversões e outros quanto à higiene, vistoriando suas 
dependências, fazendo cumprir as exigências do Código de Posturas. 

 Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, com o 
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objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento, em trabalhos externos, 
exercendo a fiscalização. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: lida com informações de caráter sigiloso, de acordo com sua área 
de atuação 

 Responsabilidade/patrimônio: lida com recursos de forma indireta, provenientes da aplicação de multas. 

 Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e a contato direto com o munícipe. 

Auxiliar de Biblioteca 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Organiza, e executa trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo 
um sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e 
recuperar as informações de caráter geral ou específico, e colocá-las à disposição dos usuários, seja em 
bibliotecas ou em centros de documentos e informação. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Executa serviços de catalogação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos, para 
armazenar e recuperar livros, colocando-os à disposição dos usuários. 

 Organiza fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a localização rápida e eficiente de 
livros, de acordo com os assuntos. 

 Atende o público que procura a biblioteca, indicando-lhes as fontes de informação, para facilitar as consultas e 
pesquisas. 

 Organiza o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou correspondências com associações, 
federações, órgãos, outras bibliotecas, centros de pesquisa e de documentação, para possibilitar a troca de 
informações. 

 Efetua rigoroso controle sobre os empréstimos de livros e estabelecimento de períodos de entrega e 
devolução. 

 Auxilia o bibliotecário em todas as funções da biblioteca. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: constante, permanece a maior parte do tempo em pé. 

 Esforço mental: normal.  

 Esforço visual: normal. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos livros e materiais sob sua guarda. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: nenhuma. 

 Ambiente de trabalho: normal, de biblioteca. 

Auxiliar de Consultório 
Dentário 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de Execução: Recepcionar as pessoas em consultório dentário e auxiliar o odontólogo, 
acompanhando suas atividades. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Recepciona as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando as suas necessidades e o 
histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião dentista. 

 Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis, registrando as marcações feitas, para 
mantê-la organizada. 

 Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. 

 Preparo do paciente para o atendimento odontólogo. 

 Auxilia o dentista, colocando os instrumentos a sua disposição para efetuar extração, obturação e tratamentos 
em geral. 

 Procede diariamente a limpeza e assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os 
instrumentos, para assegurar a higiene e assepsia cirúrgica. 

 Orienta na aplicação de flúor para prevenção de cárie, bem como demonstrar as técnicas de escovação para 
crianças e adultos, colabora no desenvolvimento de programas educativos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço Físico: constante 

 Esforço Mental: normal 

 Esforço Visual: constante 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações de caráter sigiloso proveniente do contato 
com pacientes. 

 Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos relativos à área de atuação. 

 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial ,com relação aos pacientes. 

 Responsabilidade/Supervisão: nenhuma 

 Ambiente de Trabalho: desconfortável; corre  risco de contaminação; manipula produtos químicos; necessita 
usar equipamentos de segurança. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Escolaridade: ensino médio completo e curso específico de Auxiliar de Consultório Dentário, com inscrição 
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no Conselho Regional de Odontologia – CRO. 

Cuidador (Abrigo) 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Cargo de execução: Executa serviços de cuidar da criança e do adolescente durante seu período de acolhimento 
no Serviço de Acolhimento Temporário em Abrigo Institucional. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Executa serviços de cuidados específicos com crianças e adolescentes em situação de abrigamento 
temporário; 

 Executa serviços rotineiros e diários prestando cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção as 
crianças e adolescentes abrigados; 

 Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança 
ou adolescente); 

 Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e 
construção da identidade; 

 Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, 
de modo a preservar sua história de vida; 

 Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se mostrar 
necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste acompanhamento; 

 Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior.” 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; levanta e 
carrega pesos, permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 

 Esforço mental: normal. 

 Esforço visual: normal. 

 Condições: Sujeito a serviço externo e uso de uniforme  
Responsabilidade / dados confidenciais: constantes. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Experiência: desejável experiência em atendimento a crianças e adolescentes. 

Fiscal de Obras e 
Posturas 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Fiscaliza as obras de construção civil, observando e fazendo cumprir normas e 
regulamentos estabelecidos em legislação específica, para garantira a segurança da comunidade. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com a devida licença, para 
possibilitar e assegurar o uso dos mesmos. 

 Fiscaliza e verifica reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se 
possuem o alvará expedido pela prefeitura, visando o cumprimento das normas municipais estabelecidas. 

 Vistoria os imóveis de construção civil em fase de acabamento, efetuando a devida medição e verificando se 
estão de acordo com o projeto, para a expedição do “habite-se”. 

 Fiscaliza pensões, hotéis, clubes, vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para ou prevenir 
possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as condições necessárias de 
funcionamento. 

 Providencia a notificação aos contribuintes, comunicando-os para efetuar a retirada de projetos aprovados. 

 Mantém-se atualizado sobre política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em 
publicações em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente. 

 Autua e notifica os contribuintes que cometeram infrações e informando-os sobre a legislação vigente, visando 
à regularização da situação e o cumprimento da lei. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento, fiscalizando obras  em 
construção ou reformas. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: lida com informações de caráter sigiloso, de acordo com a sua área 
de atuação. 
 REQUISITOS PRA PROVIMENTO: 

 CNH: Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” 

Monitor de Creche 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Desenvolve atividades relacionadas ao ensino infantil, através de aulas práticas e 
educativas, destinada à formação do caráter da criança além de ficar responsável pela segurança das crianças sob 
sua responsabilidade. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Orienta e demonstra como executar as tarefas, manipulando os equipamentos e materiais necessários para 
assegurar o perfeito aprendizado. 

 Elabora tarefas as quais visam incentivar a criatividade e o interesse pela descoberta das crianças sob sua 
responsabilidade. 

 Analisa o desempenho das crianças sob sua responsabilidade, emitindo pareceres e sugestões para que fique 
garantida a qualidade do ensino e educação. 

 Zela pela ordem da turma sob sua responsabilidade, bem como pela limpeza e higiene das crianças sob sua 
guarda. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 
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 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelo material, equipamentos didáticos utilizados. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: pela integridade física do aluno 

 Responsabilidade/supervisão: nenhuma, com relação a servidores. 

 Ambiente de trabalho: normal. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Escolaridade: de acordo com o estabelecido no Estatuto do Magistério. 

 Experiência: de acordo com o estabelecido no Estatuto do Magistério. 

Técnico de Laboratório 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Executa trabalhos de Técnico em laboratório, relacionados à anatomia patológica, 
dosagens e análise bacteriológicas e químicas em geral, para possibilitar o diagnóstico de doenças. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Executa atividades de laboratório utilizando equipamentos e técnicas próprias, auxiliando técnicos e 
bioquímicos na realização de exames e na coleta de material. 

 Realiza a coleta de material, empregando técnicas e instrumentação adequadas, para proceder aos testes, 
exames e amostras de laboratório. 

 Auxilia a realização de exames de urina, sorológicos, hematológicos, bacterioscópicos e bacteriológicos, 
empregando técnicas apropriadas, para possibilitar o diagnóstico laboratorial. 

 Recebe e encaminha pacientes, anota em agendas, fichas. Entrega  resultados dos exames, análises e 
testes. 

 Auxilia na elaboração de relatórios e na computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados 
dos exames e informações, para possibilitar consultas por outros órgãos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço Físico: permanece boa parte do tempo em pé, e se movimenta frequentemente. 

 Esforço Mental: normal 

 Esforço Visual: constante 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: lida com informações sigilosas provenientes das análises 
efetuadas. 

 Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos que utiliza. 

 Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com os pacientes. 
Ambiente de trabalho: poderá manipular produtos químicos e tóxicos; corre risco de contaminação; necessita 
usar equipamentos de segurança. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Escolaridade: segundo grau – curso especifico reconhecido pelo conselho regional de Farmácia. 

Técnico 
Topógrafo/Agrimensor 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Executa tarefas de caráter técnico relativas a levantamentos topográficos, efetuando 
medições com o auxílio de instrumentos de agrimensura e registrando dados para fornecer informações sobre 
terrenos e locais de construção ou de exploração. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Elabora desenhos de plantas do município, delimitando áreas e localidades, indicando divisas, número de 
emplacamentos e inscrição  de lotes. 

 Analisa plantas, mapas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando e calculando as 
medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos, efetuando o 
reconhecimento básico da área programada. 

 Participar da execução de levantamentos topográficos, tomando e anotando as medidas fornecidas por 
instrumentos de agrimensura, para fornecer dados necessários à construção de obras ou à exploração de minas. 

 Executar cálculos de agrimensura, utilizando dados coligidos em levantamentos topográficos, para operar na 
elaboração de mapas topográficos, cartográficos ou em outros trabalhos afins. 

 Avalia as diferenças entre pontos, atitudes, distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas, para 
estabelecer ou verificar a precisão dos dados e levantamentos realizados. 

 Executa cálculos para estabelecer a metragem quadrada a ser paga, de acordo com as medidas de cada 
propriedade para efeito de pavimentação. 

 Executar croquis ou esboços de projetos de obras diversas, para posterior avaliação e assinatura do 
engenheiro responsável. 

 Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando 
referências de nível, marcos de locação e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução dos 
trabalhos. 

 Efetua anotações de dados de interesse verificados no decorrer dos trabalhos, registrando-os em cadernos 
apropriados, para fornecer os dados topográficos; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 Elabora e desenvolve medições de áreas dentro da circunscrição municipal. 
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 Presta atendimento ao público, orientando e dando informações sobre lotes e plantas, utilizando-se de dados 
que contêm a nomenclatura e numeração de localidades, para prestar esclarecimentos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: constante, efetuando medições e anotações in loco. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: normal. 

 Condições: Sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 Responsabilidade/dados confidenciais: relativa. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos materiais e equipamentos relativo à área de atuação. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: nenhuma. 

 Responsabilidade/supervisão: eventualmente. 

 Ambiente de trabalho: desconfortável, sujeito à elementos desagradáveis tais como chuva, poeira e 
caminhadas. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Experiência: de seis meses a um ano 

Fisioterapeuta 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Trata meningite, encefalite, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes 
vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas 
especiais de reeducação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Avalia e reavalia 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 esforços, de 
sobrecarga e de atividades, para  identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. 

 Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes vasculares-
cerebrais, 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 conseqüências dessas doenças. 

 Atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento comprótese, para possibilitar sua movimentação 
ativa e independente. 

 Ensina 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 sangüínea. 

 Faz 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. 

 Supervisiona e avalia 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. 

 Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 
pareceres, para avaliação da política de saúde. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: exige posições cansativas e algum esforço físico. 

 Esforço mental: atenção e raciocínio constantes. 

 Esforço visual: normal. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: relativa aos pacientes. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos equipamentos que utiliza. 

 Responsabilidade/supervisão: eventualmente, coordena equipes de trabalho. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: relativa aos pacientes 

 Ambiente de trabalho: exige esforço físico; assume posições cansativas. 

Fonoaudiólogo 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Identifica 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 ou reabilitação da fala. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico. 

 Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões 
terapêuticas, visando sua reabilitação. 

 Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios. 

 Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que trabalham 
em locais onde há muito ruído. 

 Aplica teste  audiométricos para pesquisar problemas auditivos; determina a localização de lesão auditiva e 
suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo. 

 Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz. 

 Atende e orienta os pais sobre as deficiências e / ou problemas de comunicação detectadas nas crianças, 
emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação 
e a reabilitação. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: normal. 

 Esforço mental: normal 

 Esforço visual: atenção e raciocínio constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: relativa aos pacientes. 

 Responsabilidade/patrimônio: pelos equipamentos que utiliza. 

 Responsabilidade/segurança de terceiros: relativa aos pacientes. 

 Responsabilidade/supervisão: sobre seus auxiliares diretos. 

 Ambiente de trabalho: favorável. 

Professor Ed. Básica – 
Pedagogia 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Cargo de execução. Ministra aulas visando desde a alfabetização eté desenvolvimento integral e  educacional 
do aluno. 
 DESCRIÇÃO DETALHADA: 

 Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 
fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 

 Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e outros 
métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para 
verificar o aproveitamento do aluno. 

 Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola 
e aos pais. 

 Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: 

 Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 

 Esforço mental: constante. 

 Esforço visual: constante. 

 Condições: sujeito a serviço externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 Responsabilidade/dados confidenciais: nenhuma. 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 Escolaridade: de acordo com o estabelecido no Estatuto do Magistério. 
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ANEXO VII 
MODELO 

   

FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO 

  

 

Eu (nome completo) _____________________________________________, 

(nacionalidade)______________, 

(estado civil) ________________, (profissão) _______________________, nascido(a) em 

_________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ____________________ e do CPF 

nº ____________________, residente na 

Rua/Av.___________________________________________, nº _____, Bairro 

__________________________, Cidade de ________________________________ Estado 

_________, CEP_______________, Telefone nº ____________________, NOMEIO E CONSTITUO 

MEU BASTANTE PROCURADOR(A) o(a) senhor(a) (nome completo) 

_______________________________________________, (nacionalidade) ______________, (estado 

civil) _________________, (profissão)_______________________, nascido(a) em 

________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ____________________ e do CPF 

nº ____________________, residente na 

Rua/Av.___________________________________________, nº _______, Bairro 

__________________________, Cidade de ________________________________ Estado 

_________, CEP_______________, Telefone nº ____________________,  para o fim específico de 

assinar o requerimento de inscrição do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Mutum – 

MT.  

 

_________________________, ______ de __________________ de ________. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 

Obsº: 

Obrigatório a assinatura com reconhecimento de firma em Cartório 

 

 

 

 


