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QUADRO IV - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

 

Auxiliar ao Chefe do Controle Interno no exercício do controle da Administração Municipal, recebendo 

atribuições inerentes à orientação prévia com vistas à correta escrituração das receitas e das despesas 

públicas, no tocante à classificação orçamentária, verificação do atendimento aos ditames 

constitucionais e legais norteadores da Administração Pública. Orientar os ordenadores de despesas e 

responsáveis pelo lançamento da receita; orientar os responsáveis pelo setor de pessoal quanto à 

legalidade de contratações, designações e nomeações. Exercer função fiscalizadora geral em todos os 

setores e áreas da Administração Municipal, emitindo, mensalmente, relatório circunstanciado da 

situação organizacional e do desempenho das atividades da Prefeitura, sugerindo as soluções para os 

casos em que os procedimentos não estiverem sendo desenvolvidos a contento; exigir do responsável por 

cada pasta as informações necessárias à elaboração do relatório mensal; livre acesso a todas as 

repartições da Administração, com o fim de verificar e, se for o caso, sugerir providências quanto à 

rotina dos trabalhos e atendimento ao público; proceder avaliação crítica sobre o atingimento dos 

resultados propostos ou esperados; manter arquivados na repartição própria destinada ao Controle 

Interno, os documentos que serviram de subsídios para emissão de relatórios, pareceres e conclusões; 

manter sob sua guarda e poder os documentos municipais destinados à fiscalização “in loco” do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais; elaborar formulários e quadros destinados a permitir o 

acompanhamento e controle dos gastos com combustíveis, lubrificantes e outros materiais de consumo; 

exigir dos setores responsáveis, planilhas de medição referentes ao andamento de obras; supervisionar e 

orientar a Comissão de Licitação, fazendo prévia e posteriormente acompanhamento de todos os 

processos, emitindo parecer junto à capa final de cada um deles; acompanhar e cientificar diretamente ao 

Prefeito Municipal sobre o cumprimento dos percentuais mínimos a serem gastos em saúde e educação; 

fiscalizar e orientar a aplicação dos recursos do FUNDEB; proceder de forma a facilitar o exercício do 

controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mantendo sempre 

em ordem e a pleno alcance todos os documentos exigidos pelas Instruções Normativas advindas 

daquele órgão; outras tarefas de fiscalização correlatas e necessárias ao mais absoluto controle sobre os 

bens e as verbas públicas do Município. 

 

AGENTE DE FIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Trabalho de mínima complexidade que consiste em executar tarefas de campo junto às comunidades 

urbana e rural, fiscalizar as condições de higiene nos estabelecimentos públicos e privados; verificar em 

comércios em geral a data de vencimento de produtos perecíveis, bem como nas farmácias; fiscalizar as 

condições de limpeza de restaurantes, açougues, bares, mercearias e similares, autuando o infrator, se for 

caso; promover a apreensão de produtos e mercadorias que, por ventura, estejam sendo comercializadas 

fora dos padrões exigidos ou por determinação das vigilâncias estadual e federal; outras tarefas 

correlatas. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

Trabalho de relativa complexidade, embora deva ser exercida por profissional habilitado em curso 

superior; inteirar-se e interpretação a legislação relativa à assistência social em âmbitos federal, estadual 

e municipal; promover o acesso do cidadão aos benefícios da assistência e previdência social; elaborar 

fichas de cadastros de pessoas carentes do Município; traçar programa de assistência social aos 

munícipes; capacitar os servidores municipais para o desenvolvimento das ações de assistência social 

dentro das normas e regulamentos próprios; promover seminários e reuniões com a população a fim de 

promover a sua integração com os ditames legais relativos à assistência social; desenvolver programas 
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de apoio ao idoso e ao adolescente, notadamente, aos mais carentes; desenvolver as ações necessários à 

inclusão das famílias carentes nos programas sociais dos governos federal, estadual e municipal; 

promover a socialização das pessoas tidas como excluídas do convívio em sociedade; auxiliar na 

elaboração de planos e programas de assistência social; na implementação do Conselho Tutelar e outras 

atividades destinadas às pessoas carentes do nosso Município. 

 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 

 

Executar tarefas administrativas de média complexidade, no controle e distribuição remédios e materiais 

hospitalares; manter atualizado o controle de estoque dos remédios e outros da farmácia municipal a seu 

cargo; ler e interpretar os receituários médicos, orientando os cidadãos destinatários dos produtos 

constantes da farmácia pública; demonstrar muito tato ao lidar com as pessoas e relacionar-se com os 

colegas de trabalho. 

 

AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA (GARÍ) 

 

Trabalho simples que consiste em desempenhar tarefas com noções de limpeza e higiene; Determinar 

destinação do lixo doméstico; Utilizar produtos apropriados para limpeza geral; Conhecimento, uso e 

manutenção de ferramentas; Varrição de superfícies diversas; Serviço de Carga e Descarga; Executar 

outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

AUXILIAR DE SAÚDE I 

 

Promover a educação sanitária no Município; Preencher fichas clínicas, cartões de vacina, colaborando 

nas campanhas de vacinação; Fazer curativos, aplicar injeções, marcar consultas e distribuir 

medicamentos; Auxiliar o profissional de medicina e odontologia na realização de exames e tratamentos 

diversos; Fazer pré-consultas (verificar peso, altura, pressão); Registrar dados de todos os atendimentos, 

como entrega de medicamentos aos pacientes, apresentando relatórios dos mesmos, a fim de permitir 

análises e estudos; Manter limpo o consultório médico ou odontológico; Observar e cumprir as normas 

de higiene e segurança do trabalho; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Trabalho simples que consiste em desempenhar tarefas simples, voltadas para a limpeza e conservação 

de próprios municipais, vias públicas, transportar materiais ou produtos, auxiliar na execução de obras, 

etc... 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS I 

 

Trabalho simples que consiste em desempenhar tarefas simples, voltadas para a limpeza e conservação 

de próprios municipais, vias públicas, transportar materiais ou produtos, auxiliar na execução de obras, 

etc... 

 

BIBLIOTECÁRIO 

 

Organizar tecnicamente o acervo da Biblioteca, catalogando e classificando livros e teses e indexando os 

periódicos, fitas de vídeo e outras publicações bem como material especial; realizar o empréstimo de 

livros e materiais especiais existentes na Biblioteca e/ou bibliotecas conveniadas; orientar pesquisas 

bibliográficas solicitadas pelos professores; pesquisar temas e assuntos na Internet, quando solicitados 

por professores e alunos. Outras atividades afins. 
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CONDUTOR DE VEÍCULOS / MÁQUINAS III 

 

Operar máquinas pesadas tipo retroescavadeira, pá carregadeira, patrol, trator de esteira, etc., para a  

execução de serviços de saneamento, escavação em geral, carregamento e descarregamento, visando 

atender às necessidades de execução de obras públicas; vistoriar as máquinas, aquecendo motor e 

verificando o nível de óleo, água, bateria, combustível e calibragem dos pneus, para certificar-se das 

condições de funcionamento; operar os equipamentos manipulando os dispositivos mecânicos e 

hidráulicos, acionando os pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, para escavar valas, 

patrolar ruas e estradas, transportar manilhas e carregar e descarregar caminhões, arar e gradear terrenos 

para plantio; controlar a quantidade de trabalho executado, anotando horários, quilometragem e outros 

dados, para propiciar manutenção adequada; zelar pela manutenção e conservação das máquinas e 

equipamentos utilizados; executar atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante 

determinação superior. 

 

DIGITADOR 

 

Trabalho sem complexidade, que resulta em fazer desenvolver tarefas ligadas à administração municipal 

em geral, de caráter eminentemente burocrático, exigindo do prestador conhecimento de protocolo e 

expedição de correspondências, serviços de datilografia e digitação, trabalhos de portarias, 

arquivamento, limpeza e manutenção preventiva de hardwares e softwares, e outras tarefas que forem 

determinadas pela chefia imediata. 

 

ENFERMEIRO 

 

Trabalho de relativa complexidade que consiste em fazer desenvolver os trabalhos de enfermagem nos 

pacientes do município, mediante encaminhamento do Departamento de Saúde. 

 

MONITOR DE CENTRO EDUCACIONAL 

 

Auxiliar na promoção do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social. Participação na elaboração do plano de ensino do Centro Educacional. Participação 

em cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros. Participação em outros eventos 

propostos pelo Centro Educacional e/ou Secretaria Municipal de Educação 

 

NUTRICIONISTA 

 

Alimentação Escolar – Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições na Alimentação 

Escolar, planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. 

Realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos em 

instituições públicas e privadas. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

Trabalho que consiste em saber operar máquinas rodoviárias, tais como, trator, patrol, retro, pá-

carregadeira, etc. 

 

PEDREIRO 

 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de construções, reparos de obras de alvenaria, 

de pontes, instalação e conserto de canalização em geral e de aparelhos sanitários, orientados por 
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instrução e desenhos ou croquis; assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e ladrilhos; construção de 

lajes e cobertura de telhados; outras atividades afins que lhe foram atribuídas. 

 

PROFESSOR 

 

Regência de aulas de acordo com a sua qualificação, de nível elementar ou de primeiro grau, em escolas 

do município situadas em áreas urbanas ou rurais; efetuar chamada diária de alunos; preencher relatórios 

contendo informações sobre alunos e atividades da escola, enviando-os mensalmente ao setor de 

educação da prefeitura; participar de atividades complementares de caráter cívico, cultural e recreativo. 

O trabalho que realiza em escolas situadas fora do perímetro urbano abrange não só a instrução e 

educação de crianças, como também a orientação desses escolares na prática de tarefas agrícolas e afins, 

visando despertar-lhes o interesse pelo cultivo da terra; participar das reuniões, reciclagens, seminários 

programados pela Secretaria Municipal de Educação; responsabilizar-se pelo devido acompanhamento 

de alunos; preparar fichas individuais, boletins, documentos dos alunos sob sua responsabilidade; 

cumprir os horários com pontualidade; manter-se atualizado; preparar planos de aula; elaborar 

avaliações sob orientação e supervisão. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Regência de aulas de acordo com a sua qualificação, de nível elementar ou de primeiro grau, em escolas 

do município situadas em áreas urbanas ou rurais; efetuar chamada diária de alunos; preencher relatórios 

contendo informações sobre alunos e atividades da escola, enviando-os mensalmente ao setor de 

educação da prefeitura; participar de atividades complementares de caráter cívico, cultural e recreativo. 

O trabalho que realiza em escolas situadas fora do perímetro urbano abrange não só a instrução e 

educação de crianças, como também a orientação desses escolares na prática de tarefas agrícolas e afins, 

visando despertar-lhes o interesse pelo cultivo da terra; participar das reuniões, reciclagens, seminários 

programados pela Secretaria Municipal de Educação; responsabilizar-se pelo devido acompanhamento 

de alunos; preparar fichas individuais, boletins, documentos dos alunos sob sua responsabilidade; 

cumprir os horários com pontualidade; manter-se atualizado; preparar planos de aula; elaborar 

avaliações sob orientação e supervisão. 

 

PSICÓLOGO 

 

Procede ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a 

compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias 

naturezas, onde quer que se dêem estas relações. Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, 

com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua 

história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais. 

 

RECEPCIONISTA 

 

Controlar a recepção de interessados no contato com a Administração Municipal; Recebe-los e 

encaminha-los na forma devida; Agendar compromissos do Chefe imediato; Operar equipamento de 

telefonia, segundo rotina e treinamento recebido; Executar trabalhos de ligação, transmissão e 

recebimento de mensagem por telefone; Prestar informações sobre localização de setores e pessoas; 

Manter atualizada a relação de telefones dos diversos setores da Prefeitura e outros necessários ao 

serviço; Zelar pelo equipamento telefônico e solicitar os serviços de manutenção necessários; Atender às 

normas de segurança do trabalho; Zelar pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, 

ferramentas e do local de trabalho, manter sigilo profissional acerca ligações telefônicas efetuadas ou 

recebidas, quando assim se fizer conveniente aos interesses da Administração Pública; executar outras 

atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 
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SECRETÁRIO ESCOLAR 

 

Responsável pelo serviço de secretaria do estabelecimento de ensino, deve possuir responsabilidade, 

organizacidade, dignidade, solidariedade, dentre outros atributos; mandar recolher os documentos que 

circulam ou que já devem ser arquivados definitivamente; organizar os arquivos de modo reacional e 

simples, mantendo-os sob sua guarda com o máximo sigilo; garantir a perfeita conservação dos 

documentos recolhidos; organizar as fontes de pesquisas ou as pastas de procura de modo que qualquer 

documento seja localizado o mais rapidamente possível; manter em dia a escrituração da escola com o 

máximo de qualidade e o mínimo possível de esforço; manter atualizada a documentação escolar, 

zelando pela sua fidedignidade de modo a poder ser utilizado por ocasião do coleta de dados ou para 

subsidiar os trabalhos de inspeção, supervisão e orientação; trazer em dia a coleção de leis, 

regulamentos, instruções, circulares e despachos que dizem respeito às atividades do estabelecimento; 

identificar, interpretar e aplicar a legislação em vigor pertinente à organização da unidade escolar; 

divulgar todas as normas procedentes de órgãos superiores, estimulando o pessoal em exercício na 

escola a respeitá-las, valorizá-las e agir corretamente, de acordo com as mesmas; planejar seu trabalho 

de acordo com as necessidades da escola, estabelecendo objetivos claramente definidos e padrões 

mínimos de desempenho; elaborar cronograma de atividades de secretaria, tendo em vista a 

racionalização do trabalho e sua execução em tempo hábil; executar, controlar e avaliar as atividades 

planejadas e, se necessário, replanejá-las a fim de adequar seu trabalho à realidade da escola. 

 

SERVIÇAL DA EDUCAÇÃO 

 

Trabalho que consiste na preparação de merenda escolar, limpeza de salas e dependências das escolas 

municipais e outras atividades afins. 

 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO  

 

Supervisionar o planejamento e implementação do projeto pedagógico da escola; tendo em vista as 

diretrizes definidas no plano de desenvolvimento da escola: participar da elaboração do plano de 

desenvolvimento da escola; delinear com os professores o projeto pedagógico da escola, explicitando 

seus componentes de acordo com a realidade da escola; assessorar os professores na escola e utilização 

dos procedimentos e recursos didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares; prover o 

desenvolvimento curricular, redefinindo conforme as necessidades, os métodos e materiais de ensino; 

articular os docentes de cada área para o desenvolvimento de trabalho técnico-pedagógico da escola, 

definindo suas atividades específicas; avaliar o trabalho pedagógico sistematicamente com vistas à 

orientação de sua dinâmica (avaliação externa); participar com o corpo docente do processo de avaliação 

externa e da análise de seus resultados; identificar as manifestações culturais características da região e 

incluí-las no desenvolvimento do trabalho da escola; coordenar o programa de capacitação de pessoal da 

escola; analisar os resultados da avaliação sistêmica feita juntamente com os professores e identificar as 

necessidades dos mesmos; efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos 

docentes na escola; analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente na melhoria 

dos processos de ensino e de aprendizagem; realizar orientação dos alunos, articulando o envolvimento 

da família no processo educativo;  identificar junto com os professores as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos;  orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas 

possam ser trabalhadas a nível pedagógico; promover a integração do aluno no mundo do trabalho 

através da informação profissional e da discussão de questões relativas aos interesses profissionais dos 

alunos e a configuração do trabalho na realidade social; envolver a família no planejamento e 

desenvolvimento das ações da escola; proceder com o auxílio dos professores ao levantamento das 

características sociais, econômicas e lingüísticas do aluno e sua família; utilizar os resultados de 

levantamento como diretriz para as diversas atividades do planejamento do trabalho escolar; analisar 

com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário, para a obtenção de 
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melhores resultados;  oferecer apoio às instituições escolares dicentes, estimulando a vivência da prática 

democrática dentro da escola; ajustar o trabalho educativo às características e necessidades dos alunos 

aos diferentes ritmos de aprendizagem e estilos de ensinar as qualidades e competência dos educadores. 

 

TÉCNICO AGROPECUÁRIO 

  

Trabalho que consiste em orientar, supervisionar e imprimir a política agropecuária do município, em 

obediência às normas traçadas pelo Chefe imediato. 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

Organização e execução de serviços de contabilidade em geral; escrituração dos livros de contabilidade 

obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto de organização contábil e levantamento dos 

respectivos balanços e demonstrações; Outras atividades inerentes ao cargo. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

Tarefas inerentes ao cargo de técnico de enfermagem, recebendo atribuições advindas do superior 

imediato e auxiliando os médicos, enfermeiros e demais profissionais do setor de saúde; executar as 

tarefas condizentes com a sua habilitação profissional, em locais estabelecidos pelo Secretário Municipal 

de Saúde; atender a domicílio, quando necessário e ou determinado pelo superior imediato; acompanhar 

e orientar os usuários dos serviços de saúde que comparecerem ao recinto próprio de atendimento; 

proceder à medição de pressão arterial; coleta de material para exame, quando o procedimento não exigir 

habilitação específica; outras atividades correlatas inerentes ao cargo. 

 

VIGILANTE  

 

Trabalho que resulta em fazer realizar a vigilância nos horários estabelecidos pela Administração 

Municipal; Deve o ocupante inspecionar as vias e logradouros públicos, bens públicos e de particulares, 

estes na parte externa, buscando, quando necessário, a ajuda policial. 

 


