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ANEXO VI 
(EDITAL DE CONCURSO 01/2011) 

 
 

 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
Executar, sob supervisão, tarefas administrativas nas áreas de protocolo, atendimento ao público em 
geral, secretaria, arquivo, orçamento em finanças, recursos humanos, material e patrimônio, 
organização e métodos, coleta, classificação e tabulação de dados, operando equipamentos de 
informática, máquinas de calcular, de reprodução de documentos e outras similares. Realizar serviços 
específicos de digitação de cartas, memorandos, minutas, ofícios, documentos e textos diversos e 
outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo. 

 
 

AGENTE DE ENDEMIAS 
Executar atividades no controle de vetores transmissores de doenças, realizar pesquisas, coletar 
amostras, aplicar larvicidas para preservar o meio ambiente e a população. 

 
 

AGENTE DE TRÂNSITO 
Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização do trânsito urbano, disciplinando e dirigindo o 
tráfego e adotando medidas necessárias à repressão de infrações e desordens cometidas por 
condutores, fazendo cumprir o Código Nacional de Trânsito, para garantir a ordem e evitar acidentes.  
 
 
 

AGENTE DE SOCIAL 
Executar tarefas auxiliares junto ao profissional da área social nas atividades de contatos, visitas, 
reuniões, mobilizações, atendimentos e encaminhamentos para obtenção de recursos, levantamento 
físico e cadastro sócio-econômico da população de baixa renda. 

 
 

ANALISTA AMBIENTAL - AGRÔNOMO 
Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis 
e ambientais; prestar orientações técnicas a agricultores e/ou trabalhadores nos vários aspectos das 
atividades agrícolas. Prestar orientações a agricultores e/ou outros trabalhadores agrícolas sobre os 
sistemas e técnicas de exploração agrícola; participar da elaboração, supervisão, acompanhamento e 
controle de projetos na área de Segurança Alimentar e Nutricional; elaborar métodos e técnicas de 
cultivos de acordo com os tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e análise de 
resultados obtidos para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas, a 
adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos métodos de 
combate a ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos ou aprimorar os métodos já 
existentes.  
 
 
 

 
 
 

 

Atribuições dos cargos 
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ANALISTA AMBIENTAL - GEÓLOGO 
Realizar levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, 
gerenciando amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de 
materiais geológicos, estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, 
elaborando mapas e relatórios técnicos e científicos; efetuar serviços ambientais e geotécnicos; 
planejar e controlar serviços de geologia e geofísica.  
 
 
 

ANALISTA AMBIENTAL - BIÓLOGO 
Investigar e estudar a vida orgânica dos seres vivos, através de pesquisas de laboratórios, de campo e 
em escritórios especializados, classificando os organismos vegetais e animais, analisando o meio em 
que vivem e classificando-os de acordo com a distribuição geográfica; efetuar estudos e experiências 
com espécimes biológicos, para incrementar os conhecimentos científicos e descobrir suas aplicações 
na agricultura, piscicultura, medicina e outros campos.   

 
 

ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHEIRO CIVIL 
Elaborar e supervisionar a execução de projetos de Engenharia Civil, observando as normas técnicas 
de engenharia e construção e de segurança no trabalho; elaborar pareceres sobre obras de engenharia, 
informes técnicos e relatórios, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; realizar o acompanhamento 
de medições de obras; emitir anotação de responsabilidade técnica com relação às obras sob sua 
custódia profissional; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional. 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Recolher e distribuir interna e externamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, 
separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro de 
protocolo; Executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo pequenas 
compras e pagamentos; Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a, 
abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; Organizar papéis e documentos 
diversos; Realizar atendimento ao público e atividades de suporte operacional necessárias à eficácia do 
serviço público em geral, cumprindo as instruções escritas ou verbais do superior hierárquico; Manter 
limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade 
verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que 
lhe cabe manter limpos e com boa aparência; Executar outras atribuições afins. 

 
 

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 
Auxiliar o atendimento aos usuários que demandam atenção específica (com deficiência, com 
necessidades específicas de saúde, pessoa soro positiva com idade inferior a um ano, pessoa idosa 
com grau de deficiência II ou III, moradores de rua, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos 
incompletos, abrigadas ou não). 
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Realizar trabalhos auxiliares de enfermagem em unidades hospitalares ou ambulatoriais, e no âmbito 
do Programa Saúde da Família, sob supervisão de profissional competente na área de saúde. Prestar 
atendimento técnico e permitido em lei ou convenção aos pacientes portadores de enfermidades, 
auxiliando no trajeto entre unidades hospitalares, quando necessário. Participar de investigações 
epidemiológicas. Participar de projetos educativos visando à melhoria de saúde da população, 
desenvolvendo atividades de acordo com as orientações hierárquicas superiores. 

 
 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Realizar atividades relacionadas com: recepção, armazenamento de produtos farmacêuticos, controle 
de estoque, controle de nota fiscal, preparo de doses individualizadas e coletivas, recepção e 
acondicionamento de medicamentos, aviamento de medicamentos, controle de dose e reposição de 
estoques nas unidades com a supervisão do Farmacêutico.  
 
 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Auxiliar na execução dos trabalhos técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de 
prótese e em órgãos públicos de saúde; auxiliar na prevenção da doença bucal participando de 
programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal; auxiliar na 
confecção e reparação de próteses dentárias; executar os procedimentos odontológicos sob supervisão 
do cirurgião dentista, conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança e exercer outras 
atividades correlatas. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar serviços auxiliares de copa, cozinha, jardinagem, lavanderia, limpeza e conservação em geral, 
espanando, varrendo, lavando e encerando áreas internas e externas dos prédios ou logradouros 
públicos, preparando e distribuindo pequenas refeições, lavando e conservando os pratos, louças e 
talheres, cultivando flores e plantas ornamentais, lavando, passando e secando roupas de cama, mesa 
e outras similares, observando normas, instruções, utilizando equipamentos e materiais recomendados, 
para manter as condições de limpeza e higiene desses espaços e materiais. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Realizar serviço de montagem, ajustamento, instalação e reparo de encanamentos, tubulações e outros 
condutos, utilizando material e equipamentos adequados, para possibilitar a condução de água, gás e 
outros similares. 
 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MECÂNICO 
Realizar serviços de manutenção mecânica e elétrica, na montagem e desmontagem parcial ou total de 
diversos equipamentos, máquinas e veículos à gasolina, diesel e álcool, para mantê-lo em perfeitas 
condições de funcionamento. 
 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ MERENDEIRA 
Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando alimentos, preparando 
refeições ligeiras, distribuindo-as aos comensais, para atender ao programa de estabelecimentos 
educacionais e outros. 
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CUIDADOR SOCIAL 
Atender e cuidar dos usuários dos programas sociais que demandam atenção específica (com 
deficiência, com necessidades específicas de saúde, pessoas soro positiva, idade inferior a um ano, 
pessoa idosa com grau de deficiência II ou III, moradores de rua, crianças e adolescentes de 0 a 18 
anos incompletos abrigadas ou não). 

 
FISCAL DE TRIBUTOS 

Supervisionar unidades técnicas de fiscalização de tributos do tesouro público, elaborando planos e 
procedendo a sua coordenação e acompanhamento, estudando e informando processos, a fim de 
contribuir para que a política tributária-fiscal se compatibilize com as demais medidas de interesse do 
desenvolvimento municipal. 
 
 

FISCAL AMBIENTAL 
Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio 
de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promover educação sanitária e ambiental.  

 
GUARDA MUNICIPAL 

Promover a segurança do patrimônio municipal, dos equipamentos e prédios municipais, das áreas de 
preservação ambiental, institucionais e de lazer do município, dos parques ambientais e dos sítios 
históricos, das praças, das atividades de natureza turística, cultural e artística, do atendimento do 
salvamento aquático nas áreas de rios e lagoas balneáveis, do atendimento pela defesa civil nas 
situações de catástrofe, sinistros, entre outras situações emergenciais. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames 
complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar 
pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar 
assessoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a 
aspectos médicos; participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de 
reuniões gerenciais e de outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; 
desenvolver atividades de educação em saúde.  

 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina 
conforme sua especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos 
adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para 
promover a saúde e o bem estar do paciente. 

 
MÉDICO PEDIATRA 

Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames 
complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar 
pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar 
assessoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a 
aspectos médicos; participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de 
reuniões gerenciais e de outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; 
desenvolver atividades de educação em saúde.  
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MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Realizar consultas médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames 
complementares e prescrição adequada às diversas patologias clínicas e/ou infecciosas; acompanhar 
pacientes hospitalizados; realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar 
assessoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico- científicos relacionados a 
aspectos médicos; participar do planejamento, execução, avaliação de planos e projetos, participar de 
reuniões gerenciais e de outras ações institucionais; participar de investigações epidemiológicas; 
desenvolver atividades de educação em saúde.  
 
 

 
MÉDICO LEGISTA 

Realizar exames de lesão corporal diretos, indiretos e complementares, para violência sexual (de 
conjunção carnal e atentado violento ao pudor), teor alcoólico, toxicológico, necropsias e perícias 
diversas 

 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 
Diagnosticar e tratar afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de 
grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente. 
 
 
 

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
Profissional habilitado legalmente a dirigir os veículos compreendidos na categoria “B”, transportando 
pessoas e materiais, examinando as condições de funcionamento do veículo, abastecendo 
regularmente e providenciando a sua manutenção. 

 
 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
Profissional habilitado legalmente a dirigir os veículos compreendidos na categoria “D”, transportando 
pessoas e materiais, examinando as condições de funcionamento do veículo, abastecendo 
regularmente e providenciando a sua manutenção. 

 
 

MÚSICO 
Tocar em vários instrumentos musicais, imprimindo uma interpretação pessoal a obra ou de acordo  
com as instruções de um regente, para interpretar peças musicais. 
 
 

 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (todas as áreas de atu ação)  
Atuar em regência de classe de Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e 
práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município; participar da elaboração 
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

.  
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SECRETÁRIO ESCOLAR 

Executar tarefas relativas à anotação, redação, datilografia/digitação e organização de documentos, 
registro de compromissos e informações para assegurar e agilizar o fluxo de trabalho administrativos 
da escola. Atuar em secretaria escolar elaborando cronogramas, organogramas e rotinas de trabalho, 
dimensionar e organizar espaços físicos, instalações e equipamentos prestar atendimento ao corpo 
docente, discente e à sociedade em geral acompanhar e documentar os processos de matrícula e 
avaliação executar, controlar e avaliar os procedimentos referentes ao preenchimento dos diários de 
classe elaborar processos de regularização de vida escolar de alunos junto ao conselho municipal de 
educação.  

 
 
 

TELEFONISTA 
Atender a chamados telefônicos internos e externos, operando em troncos e ramais. Verificar defeitos 
nos ramais e nas mesas, comunicando ao superior imediato sobre os mesmos. Receber e transmitir 
telegramas por telefone. Prestar informações gerais sobre o Tribunal. Manter registro de ligações 
interurbanas. Registrar pedidos de ligações particulares, encaminhando a relação ao superior imediato, 
para providenciar a respectiva cobrança. Manter equipamentos elétricos e eletrônicos ligados ou 
desligados, conforme orientação técnica, ou para segurança do prédio e Executar outras atividades 
correlatas. 

 
 

TOPÓGRAFO 
Compreende o emprego que se destina a efetuar levantamentos de superfícies, determinando o perfil, 
localização, dimensões exatas e configuração de terrenos, campos e estradas, para fornecer dados 
necessários aos trabalhos de construção, de exploração e de elaboração de mapas. Atribuições 
típicas: Realizar levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, posicionando e manejando 
teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar 
altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e outras características da superfície terrestre; 
Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando-os e calculando 
as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento da área em questão; Fazer 
os cálculos topográficos necessários; Fornecer dados e subsídios para emissão de certidão de 
localização, bem como efetuar a confrontação de imóveis, conferindo as medidas no local e consultando 
o cadastro da Prefeitura; Calcular valores para cobrança de obras de melhoria urbana pelos 
contribuintes, verificando a obra in loco e dividindo seu valor pelo número de beneficiários, bem como 
informar estes valores à unidade financeira da Prefeitura para a elaboração das guias de pagamento; 
Registrar os dados obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e cálculos numéricos 
efetuados, para posterior análise; Analisar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando 
fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos colhidos, para 
complementar as informações registradas; Elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; 
Fornecer dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim 
de orientar a construção de casas, estabelecimentos comerciais, entre outros; Orientar e supervisionar 
seus auxiliares, determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando as referências de 
nível, marcas de locação e demais elementos, para a correta execução dos trabalhos; Zelar pela 
manutenção e guarda dos instrumentos de trabalho, montando-os e desmontando-os adequadamente, 
bem como retificando-os, quando necessário, para conservá-los nos padrões requeridos; Executar 
outras atribuições afins. 
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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Responder pela orientação do sistema de segurança do trabalho, conforme as NR’s, investigando os 
riscos e as causas dos acidentes. Emitir as C.ªT. analisar os E.P.I., propondo aquisição, alteração e 
instalação de equipamentos de segurança para máquinas, equipamentos e aos servidores, coletivo ou 
individual, visando garantir a integridade dos servidores e dos bens da prefeitura. 

 
 

 
TURISMÓLOGO  

Contribuir com os conhecimentos técnicos para que o município detentor de potencial turístico, 
desenvolva condições técnicas e organizacionais para a promoção do desenvolvimento da atividade 
turística. 

 


