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Atribuições dos cargos públicos de provimento efetivo: 

 

 

01- ENFERMEIRO – (PADRÃO):  
Coordenar a equipe de enfermagem integrante da instituição de saúde desenvolvendo 
atividades e programas de organização e planejamento dos serviços assistenciais de saúde.  
 Dirigir a equipe de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

chefiando os serviços e a unidade de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, a 
execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; Executar cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas. Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas 
de saúde; Promover a prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Participar 
na formação de medidas de prevenção e controle de danos que possam ser ocasionados 
aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Atuar na prevenção e controle de 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; Prestar 
assistência de enfermagem à gestante, parturiente, e ao recém-nascido; Executar e dar 
assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distorcia; 
Participar de programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria da saúde 
do indivíduo, da família e da população em geral, e de programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação 
continuada; Desenvolver e atuar em programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais; Realizar outras atribuições 
compatíveis com sua formação/especialização profissional. 

 
02- MÉDICO – 40 HORAS:  
 Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela 

administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos 
municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando 
a promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

 Promover ações em saúde que propiciem o bem estar dos usuários, efetuando 
atendimentos médicos, nos vários níveis de atenção, emitindo pareceres, prescrevendo 
medicamentos e outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou terapêutica. 

 Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de 
saúde, encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres 
técnicos (contra-referência) e ou exames complementares, analisando e interpretando 
exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em 
conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de 
Medicina. 

 Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua atribuição 
técnica e do concurso público. 

 Manter o registro dos usuários atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento, 
evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada. 



 Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua 
atribuição técnica com a finalidade de atender determinações legais. 

 Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de 
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou 
reuniões comunitárias. 

 Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo aulas, 
palestras, desenvolvendo pesquisas, redigindo trabalhos científicos, participando de 
encontros, congressos e demais eventos na área, entre outros. 

 Supervisionar e avaliar atos médicos, fiscalizando treinamentos médicos, entre outros, 
quando em atuação docente-assistencial. 

 Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, 
supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de 
treinamento em serviço. 

 Preparar informes e documentos de assuntos em medicina, a fim de possibilitar subsídios 
para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

 Realizar inspeções médicas para efeito de posse em cargo público; readaptação; 
reversão; aproveitamento; licença por motivo de doença em pessoa da família; 
aposentadoria, auxílio-doença; salário maternidade; revisão de aposentadoria; auxílio ao 
filho excepcional, licença acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de 
servidores aposentados, entre outros, visando o cumprimento da legislação. 

 Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidativo ou apoio relativo a casos 
sujeitos à perícia, conforme solicitação, bem como expedir laudo de licença para 
tratamento de saúde dos servidores, efetuando perícias domiciliares ou hospitalares, na 
impossibilidade de comparecimento destes ao local da perícia. 

 Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos pedidos de 
reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos 
administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias judiciais 
designadas, formulando quesitos. 

 Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para 
melhor elucidação do caso. 

 Constituir comissões médico-hospitalares, diretorias de associações e entidades de 
classe, atendendo às diversas unidades da Prefeitura sobre assuntos e exigências de 
sua formação técnica. 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação/especialização profissional. 

 
03- ASSISTENTE SOCIAL:  

Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza 
biopsicosocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. 
Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações 
que busquem o restabelecimento  da normalidade do comportamento dos indivíduos em 
relação a seus semelhantes ou ao meio social; Aconselha-se e orienta indivíduos 
afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social;  

 Ajuda as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicosociais, 
como menores carentes ou infratores, agilização de exames, remédios e outros que 
facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; Elabora 
diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do 
comportamento individual; Assiste a famílias nas suas necessidades básicas, orientando-
as e fornecendo-lhes suporte material, educativo, médico e de outra natureza, para 
melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; 
Organiza programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à 
hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades graves; Elabora e emite 
pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de 
material e medicamentos necessários; Participa de programas de reabilitação 
profissional, integrado equipes técnicas multiprofíssionais, para promover a integração 



profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças ou decorrentes do 
trabalho; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Realizar outras 
atribuições compatíveis com sua formação/especialização profissional. 

 
 

04- ADVOGADO – 20 HORAS: 
Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do Município, 
visando cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos. 
Manter contatos com consultoria técnica especializada e participar de eventos 
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração 
Municipal. Manter arquivo com cópias de todos os processos instaurados contra o 
município. 
Manter arquivo com cópias de todos os processos instaurados pelo município. 
Representar o Poder Executivo Municipal em ações judiciais com objeto administrativo, 
em todas as suas fases, e extrajudicial. 
Garantir orientação jurídica ao Chefe do Executivo e aos secretários municipais, nos 
temas relacionados às suas atuações. 
Emitir pareceres sobre os assuntos e procedimentos administrativos  vinculados  a 
Chefia do Poder Executivo Municipal. 
Acompanhar e emitir pareceres nos procedimentos administrativos pertinentes à 
aquisição de bens ou serviços, alienações e locações, nos processos de licitação, 
contratos administrativos e nos procedimentos fiscais, financeiros e orçamentários.  
Emitir pareceres e orientar a área de recursos humanos em processos administrativos ou 
outros com relação à gestão dos servidores públicos municipais. 
Fornecer informações sobre legislação federal, estadual e municipal, visando a correta 
orientação sobre os procedimentos e atuação da Administração Municipal.   
Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e 
regulamentos, examinando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando 
documentos jurídicos de interesse do Poder Executivo Municipal. 
Apresentar peças de defesa e executar as diversas etapas de acompanhamento dos 
processos em que o Município for parte, em todas as fases incluindo grau de recurso, só 
ou em conjunto com outros profissionais. 
Atuar nas comissões de sindicância e processo administrativo, como membro ou 
defensor dativo. 
Prestar informações jurídicas ao Chefe do Poder Executivo, aos Secretários Municipais e 
aos servidores em geral, quando solicitado.  
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no 
domínio de sua capacitação técnica profissional.  

 

 
05- CONTADOR: 

Coordenar, supervisionar e gerenciar todas as atividades atinentes a finanças, 
orçamento, contabilidade, patrimônio e material de compras. 
Assinar balanços, balancetes e orçamentos com o Executivo Municipal. 
Executar ou distribuir os serviços de contabilidade, orientando a respeito da escrituração 
analítica de atos ou fatos administrativos para assegurar a sua eficiente execução. 
Organizar boletins de receitas, despesas e balancetes auxiliares.  
Elaborar quando necessários balancetes patrimoniais, demonstrativos contábeis, 
aplicando as técnicas apropriadas para apresentar resultados parciais e totais da 
situação patrimonial, econômica e financeira.  
Examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações 
orçamentárias correspondentes para apropriar custos de bens e serviços.  
Interpretar legislação referente à contabilidade pública. 
Organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo 
pareceres. 



Controlar os trabalhos de analise e avaliação de contas, conferindo os saldos, 
localizando e retirando possíveis erros para assegurar a correção das operações 
contábeis. 
Elaborar e executar planos e programas, emitindo pareceres técnicos sobre propostas de 
emendas e projetos de lei. 
Proceder a atualização de informações econômico-financeiras, constantes do 
atendimento ao disposto na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Atuar no processo da realização de consultas/debates e audiências públicas, referentes 
aos projetos do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA 
(Lei Orçamentária Anual), tendo em vista a participação da população na elaboração e 
execução. 
Acompanhar a execução da despesa e a arrecadação da receita, promovendo o alcance 
das metas fiscais nas contas públicas do Município, em conformidade com a LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
Adequar rotinas e desenvolver aplicativos através dos sistemas informatizados, com 
vistas a atender exigências legais (União, Tribunal de Contas), processos documentais e 
de arquivamento. 
Dar subsídios para elaboração de leis, decretos, portarias, normas e outros documentos, 
incrementando ações quanto às legislações tributária. 
Desempenhar atividades de análise e elaboração de pareceres técnicos. 
Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multidisciplinares com 
atividades de avaliação e elaboração de planos e programas. 
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no 
domínio de sua capacitação técnica profissional.  
 

 
06- FARMACÊUTICO: 
 Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela 

administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos 
municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Farmácia visando 
atuar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

 Auxiliar e/ou supervisionar a aquisição e armazenamento de medicamentos, seguindo 
padrões e normas preestabelecidos, controlando condições de estoque, visando manter 
o fluxo normal de distribuição de medicamentos aos usuários e/ou serviços, bem como 
sua qualidade. 

 Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou prontuário do paciente, 
visando melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos.   

 Realizar procedimentos administrativos de controle, cadastro e atualização de 
medicamentos, pedidos, entre outros, a fim de gerar relatórios de utilização, permitindo o 
controle de uso e possibilitando calcular a quantidade necessária de medicamentos a 
serem comprados no próximo período, bem como atendendo aos dispositivos legais. 

 Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, sobre medicamentos, modo de 
utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às 
informações pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este. 

 Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído 
da lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando promover que os 
usuários tenham acesso à medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento.  

 Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de 
saúde. 

 Realizar atendimento domiciliar terapêutico, para verificar as condições de vida dos 
pacientes, fornecer medicação e fortalecer o vínculo do paciente com o tratamento e com 
o serviço prestado pelo município.  

 Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de 
conhecimentos, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. 

 Preparar informes e documentos em assuntos de farmácia, a fim de possibilitar subsídios 
para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

 Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e 



pesquisas relacionados a sua área de atuação, através de reuniões - ordinárias, 
extraordinárias, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros. 

 Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à 
comissão de licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a 
necessidade da população e a qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento 
previsto. 

 Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e Assistência 
Farmacêutica, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia 
disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica 
Municipal e a implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de 
assistência à saúde. 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

 Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço, 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 outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo 
exposições sobre situações e problemas identificados, 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 formação profissional. 
 
 
 

07- TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
 Orientar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela 

administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos 
municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais visando auxiliar na 
promoção da melhoria do atendimento e da qualidade de vida da população 

 Prestar assistência sob orientação do médico ou enfermeiro, através de serviços técnicos 
de enfermagem, tratamentos, cuidados de conforto, higiene pessoal e outros, adaptando 
os pacientes ao ambiente hospitalar, bem como aos métodos terapêuticos aplicados a 
fim de proporcionar o bem-estar dos mesmos. 

 Participar, planejar, orientar, supervisionar e executar programas, atividades, campanhas 
e outros, bem como motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios na população. 

 Auxiliar os usuários nas questões de saúde, prestando serviços auxiliares de 
enfermagem, proporcionando-lhes alívio de dor, mal-estar e outros, de acordo com 
instruções recebidas, receitas médicas, orientando a população através de palestras, 
atendimentos individualizados e outros. 

 Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade e 
quantidade de medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque, solicitando 
reposição de material, realizando organização, manutenção, controle, limpeza, 
esterilização de materiais, equipamentos, ambientes e outros. 

 Preparar informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre que solicitado a fim 
de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e 
outros. 

 Colaborar com a prevenção e controle sistemático de infecção ambulatorial, verificando 
periodicamente a qualidade e funcionalidade, zelando pela manutenção, limpeza e ordem 
do material, equipamento de trabalho e das dependências dos serviços de saúde. 

 Auxiliar nas atividades de urgência e emergência em atendimentos especializados, sob 
supervisão de profissional habilitado em ações que requeiram maior complexidade. 

 Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações 
sobre consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na 
execução de programas de educação em saúde.  



 Realizar acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes em hospitais, escolas, 
domicílios, sempre que necessário. 

 Garantir a correta execução das atividades, orientando, supervisionando e treinando o 
pessoal auxiliar. 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.  

 
 
08- THD – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: 

Auxiliar e atuar na educação e conscientizarão dos alunos das escolas municipais sobre 
assuntos relacionados à saúde e higiene bucal. 
Participar de treinamentos e capacitação de auxiliares em saúde bucal, e de agentes 
multiplicadores das ações de promoção à saúde; Participar dos programas educativos na 
promoção, prevenção e controle das doenças bucais; Auxiliar o Cirurgião Dentista no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de prevenção das 
patologias bucais; Fazer a demonstração de técnicas de escovação e orientar sobre a 
prevenção da cárie dental; Realizar o controle e detectar a existência de placa 
supragengival; Supervisionar, sob delegação do Cirurgião Dentista, o trabalho dos 
Atendentes de Consultório Dentário; Auxiliar e instrumentar o Cirurgião Dentista nas 
intervenções cirúrgicas inclusive nas salas cirúrgicas do ambiente hospitalar; Proceder à 
limpeza e a antisepsia do campo operatório, antes e após os ato cirúrgicos; Documentar 
as análises realizadas pelo Cirurgião-Dentista, registrando e arquivando cópias de laudos 
e resultados de exame para controle e avaliação dos serviços Odontológicos; Aplicar 
medidas de segurança, no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; 

 
 
 
09- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
 – Atuar em atividades de educação infantil, atendendo a criança que, no início do ano letivo, 
possua idade variável entre 0 (zero) e 4 (quatro) anos; 
– Executar atividades consignadas na proposta político-pedagógica que se baseiem no 
conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança; 
– Organizar e desenvolver atividades que atentam para o cuidado, a educação, o lazer, a 
diversão e a construção da autonomia da criança, como eixo norteador do desenvolvimento 
infantil; 
– Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades 
básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada; 
– Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida; 
– Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às 
especificidades da criança, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturas, 
étnicas, religiosas, sem qualquer discriminação; 
– Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, em especial no que diga 
respeito ao envolvimento dos pais, ou de quem os represente, no processo de 
desenvolvimento infantil; 
– Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção 
coletiva do projeto político-pedagógico; 
– Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração Municipal; 
– Refletir e avaliar a sua prática profissional, sempre buscando aperfeiçoá-la para melhor 
atender às necessidades da criança e ao interesse público. 
- Observar acompanhar e promover práticas educativas, individual e coletivamente, de forma 
que contribua com o desenvolvimento físico, psíquico, afetivo e social da criança, 
considerando seus limites, interesses e valores, a partir do fortalecimento das relações de 
afeto e respeito às diferenças; 
- Recepcionar e/ou entregar as crianças aos responsáveis, observando estritamente os 
procedimentos preestabelecidos pela Unidade de Educação Infantil, de sua lotação; 



- Promover a segurança das crianças sob sua responsabilidade, intervindo em situações que 
ofereçam riscos; Registrar e controlar a freqüência e a pontualidade das crianças, 
comunicando ao coordenador ou à Secretaria Municipal da Educação, os casos de faltas e 
atrasos em excesso;  
- Proceder ao registro da avaliação do processo de desenvolvimento da criança, em 
documentação apropriada, conforme rotinas preestabelecidas na instituição e o disposto no 
regimento; 
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo/função. 

10- AGENTE ADMINISTRATIVO I: 
- Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas;  
- Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por 
meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem 
disponibilizadas; 
-  Auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos; 
- Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à 
sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outros; 
- Promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros; 
- Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; 
- Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, 
observando prazos, normas e procedimentos legais; 
- Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, 
documentos, relatórios, periódicos e outras publicações; 
- Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais 
postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de 
dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; 
- Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras 
gramaticais e das normas de comunicação oficial; 
- Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de 
materiais, os prazos de validade, as condições de armazenagem e efetivando o registro e o 
controle patrimonial dos bens públicos; 
- Atuar nos processos licitatórios de todas as modalidades; 
- Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, 
programas, projetos e ações públicas;  
- Redigir qualquer modalidade de informações administrativas; 
- Executar serviços gerais de datilografia; 
- Elaborar relatórios, demonstrativos, quadros e mapas de interesse público; 
- Efetuar cálculos de taxas, impostos e juros; 
- Elaborar, conferir e informar folhas de pagamento; 
- Manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional; 
- Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares 
informações e conhecimentos técnicos; 

- Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 
Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; 
- Tratar o público com zelo e urbanidade; 
- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata. 

 
  
11- AGENTE ADMINISTRATIVO II: 
- Receber, registrar e controlar a entrada e saída de processos em geral; 
- Selecionar, classificar, cadastrar e arquivar documentos em geral; 
- Elaborar e organizar fichários e arquivos necessários para o controle dos serviços; 
- Receber e entregar processos e correspondências nos diversos setores do Município; 
- Executar serviços de digitação; 
- Operar em terminais de computador, fax, microfilme, fotocopiadora e equipamentos 
semelhantes; 



- Cadastrar em terminais de computadores, processos judiciais e administrativos; 
- Providenciar os serviços de fotocópias de processos e documentos em geral; 
- Participar de comissões em geral, secretariando ou servindo como membro; 
- Emitir empenhos e efetuar os respectivos depósitos em rede bancária; 
- Lançar informações em expedientes administrativos, referentes a requerimentos de 
magistrados e servidores; 
- Redigir atos administrativos da unidade onde estiver lotado, como: ofícios, memorandos, 
comunicações internas, expedientes, e-mails, entre outros; 
- Solicitar material de consumo e permanente sempre que necessário; 
- Fazer ou orientar levantamento de bens patrimoniais; 
- Autuar processos e informar sobre o andamento dos mesmos; 
- Atender ao público em geral; 
- Executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 

 
 
12- AGENTE ADMINISTRATIVO III: 
- Redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material;  
- Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, relatórios e outros;  
- Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros; 
- Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de  
imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; 
- Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem 
ocorrência; 
- Efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, armazenagem e conservação de materiais 
e outros suprimentos;  
- Executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. 

 
 
13- ATENDENTE DE FARMÁCIA: 
- Compreende o conjunto de atividades destinadas a separar medicamentos e produtos 
afins, de acordo com a prescrição ou receita médica, sob orientação do profissional 
farmacêutico, como receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos 
correlatos; entregar medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de interação; 
separar requisições e receitas; providenciar, através de microcomputadores, a utilização de 
entradas e saídas de medicamentos; fazer a transcrição em sistema informatizado da 
prescrição médica e executar outras tarefas relacionadas à sua função. 

 
14- ACD – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: 
- Proporcionar um bom atendimento à pacientes, averiguando suas necessidades, histórico 
clínico, marcando consultas, preenchendo fichas, prestando informações e realizando outras 
rotinas administrativas, bem como promovendo a higiene bucal, recomendando cuidados e 
práticas adequadas. 
 Contribuir para o pleno funcionamento do ambiente de trabalho, materiais utilizados, 

organização e limpeza, mantendo a ordem, controlando, organizando e atualizando 
fichários, arquivos, formulários, fichas, recibos, consultas e outros, bem como realizando 
pedido de materiais de consumo, recebendo e conferindo os mesmos.  

 Auxiliar o trabalho do odontólogo e do técnico em higiene dental nas atividades diárias, 
preparando e encaminhando o paciente ao consultório, providenciando e manipulando 
materiais, promovendo o isolamento do campo operatório, montando e revelando 
radiografias intra-orais, instrumentando junto à cadeira operatória, selecionando 
moldeiras e confeccionando modelos em gesso, auxiliando na revelação de placa, 
escovação e outros. 

 Manter a esterilização dos instrumentos, equipamentos e ambiente de trabalho, através 
da organização, limpeza e desinfecção dos mesmos. 



 Auxiliar nos programas educativos, fornecendo orientações em saúde bucal, individual e 
coletiva, visando à disseminação do conhecimento dos métodos de cuidados e 
prevenção em higiene e saúde bucal. 
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.  

 
15- AGENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS: 

- Possuir conhecimentos gerais de informática; 
- Possuir noções e formas de recebimentos de todos os tributos arrecadados pelo 
Município;  
- Planejar, efetuar, coordenar e controlar os trabalhos de arrecadação dos tributos 
municipais;  
- Executar tarefas inerentes à área de fiscalização de tributos em geral;  
- Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de livros, notas fiscais, fazendo 
notificações quando irregulares; 
- Emitir autos de infração; 
- Realizar diligências necessárias à instrução de processos; 
- Apresentar periodicamente boletins de atividades realizadas; 
- Orientar contribuintes visando ao exato cumprimento da legislação tributária; 
- Coordenar e fiscalizar a localização e existência de alvarás de licença ao comércio, 
indústria, mercados, feiras e ambulantes;  
- Fazer levantamento das atividades econômicas das empresas ou pessoas prestadoras 
de serviços e tributá-las convenientemente; 
- Prestar esclarecimentos e orientações aos contribuintes; 
- Identificar notas fiscais e relacioná-las quando suspeita de falsificação;  
- Informar as Autoridades Federais e Estaduais, irregularidades que não são de 
competência do Município;  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 
16- FISCAL DE TRIBUTOS: 
- Executar tarefas de fiscalização de tributos da municipalidade;  
- Analisar a escrituração fiscal de prestadores de serviços e de imobiliários;  
- Realizar buscas e apreensões de documentos fiscais;  
- Autuar contribuintes em infração;  
- Auditar os processos da área da administração tributária-financeira;  
- Participar de programas de planejamento e programação fiscal;  
- Emitir pareceres parciais e/ou conclusivos sobre documentos auditados;  
- Atender e prestar informações ao contribuinte;  
- Realizar vistorias técnicas e diligências fiscais;   
- Gerenciar os cadastros fiscais, das informações econômico-fiscais e dos demais bancos de 
dados econômico-fiscais de contribuintes, autorizando e homologando diretamente sua 
implantação e atualização; 
- Examinar as formalidades dos processos administrativos tributários, tendente à preparação 
para inscrição do crédito tributário em dívida ativa; 
- Executar outras tarefas da mesma natureza, ou nível de complexidade, associadas a sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
17- OPERADOR DE MÁQUINAS: 
 Operar máquina, conduzindo-a e controlando painel de comandos e instrumentos, 

manobrando-a, dirigindo-a, posicionando o mecanismo da mesma segundo as 
necessidades do trabalho, com o intuito de viabilizar o mesmo. 

 Zelar pelas boas condições da máquina, vistoriando-a e realizando pequenos reparos, 
verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, 
a parte elétrica, detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, 
luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do painel, lubrificando-a, 



solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na 
conservação e segurança da máquina. 

 Zelar pelas condições de segurança dos demais e de si mesmo e evitar acidentes, 
atentando para normas e procedimentos preestabelecidos, bem como utilizando 
equipamentos de proteção e/ou segurança quando necessário. 

 Prestar socorro e/ou remover veículos, quando necessário, operando comandos e/ou 
mecanismos da máquina, possibilitando a execução da tarefa necessária. 

 Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a 
critério de seu superior imediato.  

                   

 
18- MOTORISTA: 
 Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, 

conduzindo-os até local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem como 
adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente. 

 Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e 
equipamentos, quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou 
outros materiais. 

 Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível 
de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas 
mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos 
instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando 
contribuir na conservação e segurança do veículo. 

 Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, 
orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de 
mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se 
processarão carga e descarga e conferindo as mesmas com documentos de recebimento 
ou entrega. 

 Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como operar 
comandos e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa necessária. 

 Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo 
solicitado pela sua chefia imediata. 

 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e problemas 
identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

 Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 
 Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 
 Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em 

eventuais períodos de ociosidade. 
 Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a 

critério de seu superior imediato.  

 
 
19- MECÂNICO: 
Efetuar a desmontagem, procedendo a 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 bom funcionamento. Efetuar e acompanhar a limpeza e 
lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a 
execução dos serviços. Efetuar a montagem dos demais componentes dos veículos e 
máquinas, guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinentes para possibilitar sua 
utilização. Efetuar inspeção em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, verificando 
suas condições de uso e tomando as providências necessárias à sua manutenção. 
Promover instruções e orientações de operação e manutenção, em conformidade com as 
especificações para o racional uso de veículos e equipamentos, preparar laudos de vistorias, 
relatórios de atividades, controles diversos e manter atualizado o cadastro dos serviços 



prestados. Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do sistema 
mecânico do veículo utilizando ferramenta adequada para recondicioná-lo e assegurar seu 
funcionamento, executar diferentes tipos de soldas elétricas e a oxigênio em chapas, peças 
de máquinas, veículos, chassis, carcaças de motores, rodas matrizes, esteiras, pinos, molas 
e outros, manuseando maçaricos e outros instrumentos. Zelar pela limpeza e conservação 
do setor de trabalho, materiais, equipamentos e das ferramentas utilizados. Verificar o nível 
de óleo nos motores, câmbios, diferenciais, etc., bem como lubrificar todos os componentes 
necessários, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e de uso e executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

20- AUXILIAR DE MECÂNICO: 
Auxiliar o Mecânico em todas as atividades abaixo relacionadas: Efetuar a desmontagem, 
procedendo a 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 
bom funcionamento. Efetuar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e 
equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços. 
Efetuar inspeção em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, verificando suas 
condições de uso e tomando as providências necessárias à sua manutenção. Executar a 
substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do sistema mecânico do veículo 
utilizando ferramenta adequada para recondicioná-lo e assegurar seu funcionamento, 
executar diferentes tipos de soldas elétricas e a oxigênio em chapas, peças de máquinas, 
veículos, chassis, carcaças de motores, rodas matrizes, esteiras, pinos, molas e outros, 
manuseando maçaricos e outros instrumentos. Zelar pela limpeza e conservação do setor de 
trabalho, materiais, equipamentos e das ferramentas utilizados. Verificar o nível de óleo nos 
motores, câmbios, diferenciais, etc., bem como lubrificar todos os componentes necessários, 
mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e de uso e executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
21- ENCARREGADO DE OBRAS: 
- Administrar, supervisionar coordenar e orientar trabalhos rotineiros de construção de obras 
em geral. 
- Supervisionar e responsabilizar-se por tarefas rotineiras na construção e conservação de 
estradas e vias públicas, de obras e edifícios públicos e de iluminação pública; 
- Fazer locação e medições de obras, interpretar plantas de construção e conhecer traços 
para mistura de argamassa e concreto;  
- Possuir conhecimentos do serviço de pedreiro, carpinteiro e armador, bem como da 
periculosidade existente em cada área, não permitindo abusos;  
- Coordenar e distribuir funções para o bom andamento e desempenho dos serviços 
realizados e promover a conservação de prédios e bens públicos.  
- Controlar o estoque de matérias, equipamentos e instrumentos necessários à realização 
da obra, verificando a qualidade, quantidade e as condições de armazenamento; 
- Responsabilizar-se pelos materiais existentes e por equipes auxiliares nas obras a seu 
cargo; 
- Fazer levantamentos e orçamentos para aquisição e compras de materiais e inspeção de 
rotina em todas as obras a ele imputado; 
- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
 

 
22- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
 Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra, 

plantando sementes e mudas, limpando o local, aplicando inseticidas, bem como 
realizando podas e aparando-as em épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo 
a conservar e embelezar canteiros, parques, jardins, entre outros. 



 Promover a execução, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, 
caixas de água. 

 Auxiliar trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em 
alvenaria, concreto, carpintaria, pintura, entre outros, utilizando instrumentos diversos. 

 Integrar a equipe de trabalho nos setores de obras e serviços públicos, como os de 
viação, manutenção de estradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em caminhão 
pipa. 

 Preparar área para sepultamentos, abrindo e fechando covas, bem como auxiliando na 
colocação do caixão, a fim de facilitar os sepultamentos e manter o local limpo e 
conservado. 

 Abrir túmulos mediante prévia autorização do órgão competente, visando auxiliar na 
exumação determinada pela Justiça, bem como na transferência de restos mortais. 

 Auxiliar no serviço de levantamentos, medições – topográficos e agrimensor – montando 
e/ou segurando equipamentos e/ou instrumentos utilizados, a fim de otimizar o serviço de 
alinhamento.  

 Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre outros, atuando como 
suporte para o profissional habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do 
superior imediato.  

 Zelar pelo patrimônio público, exercendo vigilância dos prédios e outros bens municipais, 
verificando e inspecionando qualquer anormalidade e/ou irregularidade, bem como 
tomando as providências necessárias para evitar danos e procurando sanar as 
irregularidades porventura encontradas e/ou acionar autoridades competentes para fazê-
lo, a fim de promover a ordem e segurança dos estabelecimentos. 

 Fiscalizar a entrada e saída de qualquer material das dependências municipais, 
checando notas fiscais e documentos de entrada e saída, quando necessário, buscando 
evitar o desvio de materiais e outras faltas, visando o bom funcionamento das portarias. 

 Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos, durante e após o expediente normal 
de trabalho, tomando medidas preventivas em caso de identificação de irregularidades,  
contribuindo com a ordem e a segurança dos locais determinados. 

 Zelar pelo correto trânsito de servidores, controlando sua entrada e saída, o uso 
apropriado do crachá de identificação e solicitando a autorização para registro do crachá-
ponto fora do expediente normal. 

 Possibilitar a tomada de medidas preventivas e/ou corretivas, mantendo a autoridade 
superior ou órgão competente informado acerca de quaisquer irregularidades e/ou 
anormalidades. 

 Atender ao público, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber 
solicitações, buscar soluções para eventuais transtornos, bem como identificando-o e 
encaminhando-o ao setor procurado. 

 Realizar a conferência dos bens recebidos no seu local de trabalho, dos quais o 
Município é custodiante ou fiel depositário, segundo regulamentação interna. 

 Realizar outras atribuições compatíveis com sua atuação profissional, conforme 
demanda e solicitação do superior imediato.  

 Executar a conservação, abertura e fechamento dos estabelecimentos, bem como 
realizar reparos, quando necessário, e preservar em bom estado os materiais e 
equipamentos de trabalho, visando promover o bem estar dos indivíduos e a ordem e 
segurança dos estabelecimentos. 

 Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios que coloquem em 
risco a vida das mesmas quando atuando em escolas e/ou creches. 

 Manter as dependências públicas nas condições de asseio requeridas, através da 
inspeção e reparos, bem como assegurando boas condições de funcionamento de 
equipamentos. 

 Garantir a continuidade do processo de higienização e manutenção do ambiente e 
instalações, através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material 
de consumo, limpeza e outros, bem como através do seu correto uso e conservação. 

 Contribuir com a ordem e a limpeza das repartições públicas, no que se refere tanto à 
área interna quanto externa, através da limpeza e conservação dos mesmos, mantendo 



as condições de asseio e higiene requeridas, assim como realizar a limpeza de materiais, 
equipamentos, brinquedos, entre outros. 

 Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao superior 
imediato, os problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e 
equipamentos adequados ao serviço e ao local de trabalho. 
 Preparar e servir café, contribuindo com o bem-estar dos indivíduos. 

 Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda 
 Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério 

do superior imediato. 
 

 
23- PEDREIRO: 
Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e preparar alicerces, 
paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação de argamassa; fazer 
reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir formas e armações 
de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; assentar e 
recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa 
a base de cal, cimento e outros materiais de construção; cortar pedras; armar formas para a 
fabricação de tubos; remover materiais de construção; responsabilizar-se pelo material 
utilizado; calcular orçamento e organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo e executar outras tarefas 
afins. 

 
24- ELETRICISTA: 
- Instalar e fazer 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. 
- Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e 
outras informações, para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material 
necessário;  
- Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, 
caixa de fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais, comuns e 
especificas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica;  
- Realizar a manutenção e instalação de iluminação, inclusive ornamental, em prédios, 
praças, feiras, exposições, ruas, festas, desfiles e outras solenidades, montando luminárias, 
faixas e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados;  
- Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, 
reparando peças e partes danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento; 
- Supervisionar e orientar 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; 
- Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos, bem como a instalação de cabos 
elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar 
prosseguimento a montagem; 
- Elaborar croquis de ligação elétrica, desenhando a quadra, rua e posteamento, para que 
seja feito o aumento de energia ou para instalar novas redes elétricas; 
- Executar serviços de instalação e manutenção em redes elétricas e telefônicas;  
- Zelar pela limpeza e conservação do seu setor de trabalho, dos materiais, dos 
equipamentos e das ferramentas utilizadas;  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior imediato. 
 
 

 

Este anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel 
de Edital, da Prefeitura Municipal e publicado no Órgão Oficial do Município “Jornal Tribuna 
da Região”, na cidade de Goioerê, Estado do Paraná. 



 

 
 
 

Juranda - Paraná, 03 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 


