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ATRIBUIÇOES DO CARGO 
 
ANALISTA AMBIENTAL: Organizar e executar tarefas ligadas às questões ambientais no Município; prestar assistência sobre o uso 
e manutenção de maquinas, implementos, instrumentos e equipamentos afins; orientar á população sobre como empreender ações 
para a preservação do ambiente; fazer coleta e análise de amostras na diversidade ambiental do Município; orientar e coordenar os 
trabalhos de defesa acerca de fenômenos que possam causar desequilíbrios variados; orientar e fiscalizar as ações de intervenção da 
Secretaria junto ao Município, elaborar orçamentos das atividades e projetos, auxiliar e elaborar projetos ambientais, executar outras 
tarefas correlatas. Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio ambiente e fiscalizar as empresas, indústrias, 
residências, instituições de prestação de serviços privados, órgãos de serviço público, e outras instituições, com vistas a orientar aos 
cidadãos quanto à legislação ambiental aplicável e quanto à legislação ambiental aplicável e quanto ao exercício regulador do poder 
de polícia do município, executar visitas de fiscalização ambiental; efetuar vistorias permanentes ou periódicas com finalidades de 
garantir a preservação e defesa do meio ambiente, orientando, notificando e aplicando, quando necessário, as penalidades previstas 
em lei ou regulamento; efetuar notificações e autuações registros e comunicando irregularidades; efetuar diligencias para verificação 
das alegações dos cidadãos, decorrentes de requerimentos e denúncias contra o meio ambiente, fiscalizar, advertir, lavrar autos de 
inspeção, infração e notificação, instaurar processos administrativos, aplicar penalidades, embargar, e tomar todas as medidas 
necessárias para interromper o fato gerador de danos ambientais e má qualidade de vida da população; encaminhar os autos de 
infração ambiental ao órgão ambiental competente do SISNAMA para a instauração do respectivo processo administrativo; apreender 
os instrumentos e os produtos da infração devendo encaminhá-los ao órgão ambiental para as providencias cabíveis, proceder 
diligencias, prestar informações e emitir pareceres, elaborar relatórios e boletins estatísticos, prestando informações em processos 
relacionados com sua área de competência, auxiliar em estudos visando o aperfeiçoamento e atualização dos procedimentos fiscais, 
lançamento, arrecadação ou fiscalização do meio ambiente, executar outras atividades afins com sua área de competência. 
 
ANALISTA SANITARISTA: Supervisionar, planejar e coordenar no campo de engenharia civil, especialmente no de engenharia 
sanitária. Supervisionar a elaboração de projetos e especificações, supervisionar, planejar e coordenar a execução de obras de 
saneamento básico; construção, reformas ou ampliação de prédios necessários às atividades do serviço. Coordenar o 
desenvolvimento de estudos para a racionalização de processos de construção. Prestar assistência técnico-gerencial aos serviços de 
água e esgoto. Emitir laudos e pareceres. Fornecer dados estatísticos de sua especialidade. Coordenar a elaboração de orçamentos e 
estudos sobre viabilidades econômicas e técnicas. Executar outras tarefas correlatas. 
 
ASSESSOR JURÍDICO: Prestar assessoria jurídica e administrativa nas áreas comercial, cível, tributária, trabalhista etc., tanto nos 
aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar 
segurança jurídica aos atos e decisões da Prefeitura. Responsabilidades Administrar o contencioso da Prefeitura, no âmbito da Justiça 
Federal, Justiça Estadual (2ª instância), Justiça do Trabalho (2ª instância), do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Tribunal 
de Contas da União; acompanhando os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de 
segurança ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses da Prefeitura. Analisar todos os tipos de 
contratos firmados pela Prefeitura e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as 
negociações e contratos firmados com terceiros. Orientar todas as áreas da Prefeitura em questões relacionadas com a área jurídica, 
visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei. Recomendar procedimentos internos, com 
objetivos preventivos, visando manter as atividades da Prefeitura dentro da legislação e evitar prejuízos. Analisar a situação de 
administrados e devedores potencialmente inadimplentes,  fazendo as recomendações pertinentes às áreas envolvidas, visando evitar 
o aumento dos créditos de liquidação duvidosa. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes perante o 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Justiça Federal, Justiça Estadual (2ª instância) e Justiça do Trabalho (2ª instância). 
Preparar defesas administrativas de cunho fiscal e administrativo junto aos órgãos envolvidos. 
 
ASSESSOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO: - Prestar assessoria jurídica e administrativa nas áreas comercial, cível, tributária, 
trabalhista etc., tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando 
resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões da Prefeitura. Responsabilidades Administrar o contencioso da 
Prefeitura, no âmbito da Justiça Federal, Justiça Estadual (2ª instância), Justiça do Trabalho (2ª instância), do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia e Tribunal de Contas da União; acompanhando os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, 
impetrando mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses da Prefeitura. 
Analisar todos os tipos de contratos firmados pela Prefeitura e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de 
segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados com terceiros. Orientar todas as áreas da Prefeitura em questões 
relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei. Recomendar 
procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades da Prefeitura dentro da legislação e evitar prejuízos. 
Analisar a situação de administrados e devedores potencialmente inadimplentes,  fazendo as recomendações pertinentes às áreas 
envolvidas, visando evitar o aumento dos créditos de liquidação duvidosa. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos 
relevantes perante o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Justiça Federal, Justiça Estadual (2ª instância) e Justiça do Trabalho 
(2ª instância). Preparar defesas administrativas de cunho fiscal e administrativo junto aos órgãos envolvidos. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social, preparar programas de trabalho 
referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação 
profissional; encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e recuperação dos mesmos e assistindo 
os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos 
apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da família, participar de estudo e diagnósticos dos casos e 
orientar os  pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; supervisionar o Serviço Social através das Agências; 
orientar, nas seleções sócio – econômicas, para a concessão de bolsas de estudo e ingresso nas colônias de férias; selecionar 
candidato a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; orientar investigações sobre 
situação moral e financeira de pessoas que desejarem receber ou adotar crianças  abandonadas; fazer levantamentos sócio – 
econômicas com vistas a planejamento habitacional nas comunidades; prestar assistência a condenados por delito ou contravenção, 
bem como a suas famílias e na sociedade; executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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BIBLIOTECÁRIO: Executar os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, 
publicações oficiais seriados, bibliografia e referência; armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários, 
organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padrões ou processos mecanizados, para possibilitar o armazenamento, 
busca e recuperação da informação; orientar o usuário, indicando-lhe as fontes de informações para facilitar as consultas; 
supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração de livros e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que 
executam as referidas tarefas, para assegurar a conservação do material bibliográfico; executar outras tarefas correlatas. 
Bioquímico: 
 
CONTADOR: I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, bem como 
do orçamento do Município, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua execução; II - executar a escrituração através dos 
lançamentos dos atos e fatos contábeis; III - elaborar e manter atualizados relatórios contábeis, promover a prestação, acertos e 
conciliação de contas; IV - participar da implantação e execução das normas e rotinas do setor de contabilidade; V - acompanhar a 
execução do orçamento, elaborar demonstrações contábeis e prestação de contas anual do órgão; VI - prestar assessoria e preparar 
informações econômico-financeiras; VII - atender as demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia; VIII - assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; IX – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação das 
subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado; X – apoiar o controle interno no exercício de sua missão 
institucional; XI – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; XII – dar ciência ao Chefe 
do Poder Executivo (ou Legislativo) e ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade que tomar conhecimento; XIII – emitir Relatório 
sobre as contas do Poder Executivo (ou Legislativo), dos órgãos e entidades da administração municipal (no caso do Poder 
Executivo), que deverá ser assinado pelo Contador, assinando igualmente as demais peças que integram os relatórios de Gestão 
Fiscal e de contas, juntamente com o Prefeito Municipal (ou Presidente da Câmara) e  XIV – emitir relatório de análise de gestão, 
semestralmente, devendo o mesmo ser de responsabilidade exclusiva do Contador, e encaminhado ao Tribunal de Contas; XV - 
guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a 
sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e 
ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CONTROLADOR INTERNO: I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo, bem como do orçamento do Município, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua execução; II – comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e 
entidades da administração municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito 
privado; III – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; IV – apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão institucional; V – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000; VI – dar ciência ao Chefe do Poder Executivo (ou Legislativo) e ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade 
que tomar conhecimento; VII – emitir Relatório sobre as contas do Poder Executivo (ou Legislativo), dos órgãos e entidades da 
administração municipal (no caso do Poder Executivo), que deverá ser assinado pelo Controlador Interno, assinando igualmente as 
demais peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal e de contas, juntamente com o Prefeito Municipal (ou Presidente da 
Câmara) e  VIII – emitir relatório de análise de gestão, semestralmente, devendo o mesmo ser de responsabilidade exclusiva do 
Controle Interno, e encaminhado ao Tribunal de Contas; IX - guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do 
exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e 
pareceres destinados aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
DIRETOR HOSPITALAR: Dirigir e coordenar atividades realizadas no ambiente hospitalar. Planejar e organizar as gerências das 
instituições hospitalares. Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas de instituições hospitalares. 
Supervisionar a construção, conservação e manutenção da estrutura das instituições hospitalares. Controlar o quadro de funcionários 
do hospital. Cuidar da manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais. 
 
ENFERMEIRO: I – Realizar consulta e prescrição de enfermagem nos diversos níveis de assistência e de complexidade técnica; 
II – Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar planos de assistência e cuidados de enfermagem; III – Prestar acessória, 
consultoria, auditoria e emitir parecer sobres assuntos, temas e/ou documentos técnicos e científicos de enfermagem e/ou de saúde; 
IV – Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, como aqueles diretos a pacientes graves, com risco de vida, 
e/ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões imediatas; V – Fazer prescrição de medicamento, de acordo com esquemas 
terapêuticas padronizados pela instituição de saúde; VI – Participar do Planejamento, execução de planos, projetos e ações de 
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, para a diminuição dos agravos de saúde; VII – Participar de projetos de 
higiene e segurança do trabalho e doenças profissionais do trabalho, fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos 
riscos e das condições de trabalho para assegurar a preservação da integridade física e mental do trabalho; VIII – Participar dos 
programas e atividades de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles prioritários e de 
altos riscos; IX – Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem observando e realizando reuniões de orientação e 
avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência em enfermagem; X – Participar do planejamento, execução e avaliação 
de planos, projetos e programas de saúde pública e educação em saúde, nas instituições e comunidades em geral, estabelecendo 
necessidades, definindo prioridades e desenvolvendo ações, para promover, proteger e recuperar a saúde da coletividade; XI – 
Desenvolver atividades de recursos humanos, participando do planejamento, coordenação, execução e avaliação das atividades de 
capacitação e treinamento nos níveis superior, médico e elementar de eventos, jornadas, oficinas, Integração Docente-Assistencial 
(IDA), pesquisa e outros, observando técnicas e métodos de ensino-aprendizagem, para contribuir na organização da instituição e 
melhoria técnica da assistência; XII – Cadastrar, licenciar e inspecionar empresas destinadas a prestação de assistência e/ou 
cuidados de enfermagem, através do órgão competente, para assegurar o cumprimento das disposições que regulam o 
funcionamento dessas empresas; XIII – Participar em projetos de construção e/ou reforma de unidades de saúde, propondo 
modificações nas instituições e nos equipamentos em operação, para assegurar a construção ou reforma dentro dos padrões técnicos 
exigidos; XIV – Fazer registro e anotações de enfermagem e/ou outros, em prontuários e fichas em geral, para o controle da evolução 
do caso e possibilitar o acompanhamento de medidas de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral; XV – Participar do 
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planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação e/ou programas e atividades sanitárias de 
atendimento a situações de emergência e calamidade pública; XVI – Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre 
as atividades que deverão ser desenvolvidas; XVII – Executar ações de prevenção e controle do câncer ginecológico e de 
planejamento familiar, participando da equipe de saúde pública envolvida com trabalhos nessas áreas; XVIII – Elaborar e executar 
investigação epidemiológica. XIX – Atuar na execução de serviços de enfermagem. XX – Comandar a Unidade Hospitalar no tocante 
ao auxilio médico/cirúrgico. XXI – Comandar o corpo de auxiliar clínico do Hospital, Centro de Saúde, etc. XXII – Executar os 
programas de vacina; XXIII – Elaborar e executar a estatística de: vacina, epidemiologia, nascidos, vivos e óbitos; XXIV – Realizar 
atividades hospitalares, visando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva da população municipal; XXV – 
Desempenhar suas atividades nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital, Centros de Saúde, Postos de Saúde, etc; 
 XXVI – Coordenar e desempenhar todas atividades inerentes ao Programa dos Agentes Comunitários de Saúde – PACS’s, conforme 
determinação da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA; XXVII – Executar outras atividades correlatas ao cargo. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastagens, orientando e controlando 
técnicas como utilização de terras, reprodução, cuidado e exploração da vegetação florestal para possibilitar um maior rendimento e 
qualidade dos produtos agrícolas, novos métodos e sistemas de cultivo e desenvolvimento para a silvicultura, ou melhorar a já 
existente. 
 
ENGENHEIRO CIVIL: Executar, supervisionar, planejar e coordenar no campo de engenharia civil. Elaborar projetos e especificações, 
supervisionar, planejar e coordenar a execução de obras de saneamento básico; construção, reformas ou ampliação de prédios 
necessários às atividades do serviço. Desenvolver estudos para a racionalização de processos de construção. Prestar assistência 
técnico-gerencial aos serviços de água e esgoto. Estabelecer normas para a manutenção preventiva de veículos, máquinas e 
equipamentos. Emitir laudos e pareceres. Fornecer dados estatísticos de sua especialidade. Elaborar orçamentos e estudos sobre 
viabilidades econômicas e técnicas. Executar outras tarefas correlatas. 
 
ENGENHEIRO ELÉTRICO: Estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos das 
construções, ampliações e reformas em geral; fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, 
firmados pela instituição na área de energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a execução dos serviços 
técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos; executar vistorias técnicas em instalações 
elétricas e áreas afins das edificações de uso da instituição; elaborar orçamento para execução de construção e reforma de 
instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar, dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e 
materiais eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; 
executar outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA: Executar, supervisionar, planejar e coordenar no campo de engenharia civil, especialmente no de 
engenharia sanitária. Elaborar projetos e especificações, supervisionar, planejar e coordenar a execução de obras de saneamento 
básico; construção, reformas ou ampliação de prédios necessários às atividades do serviço. Desenvolver estudos para a 
racionalização de processos de construção. Prestar assistência técnico-gerencial aos serviços de água e esgoto. Estabelecer normas 
para a manutenção preventiva de veículos, máquinas e equipamentos. Emitir laudos e pareceres. Fornecer dados estatísticos de sua 
especialidade. Elaborar orçamentos e estudos sobre viabilidades econômicas e técnicas. Executar outras tarefas correlatas. 
 
FARMACÊUTICO: Avaliação farmacêutica do receituário. Guarda de medicamentos, drogas e matérias-primas e sua conservação. 
Registro de entorpecentes e psicotrópicos requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no aviamento das fórmulas manipuladas, 
conforme procedimentos exigidos pela vigilância sanitária. Organização e atualização dos controles de produtos farmacêuticos, 
químicos e biológicos, mantendo registro permanente do estoque de substâncias e medicamentos. Controle do estoque de 
medicamentos. Colaborar na realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas. Emitir parecer técnico a respeito 
de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente fazer requisições de substâncias, medicamentos e materiais 
necessários à farmácia. Planejamento e coordenação da execução da Assistência Farmacêutica no Município conforme a Política 
Nacional de Medicamentos - Portaria GM-3916/98; coordenar a elaboração da relação de Medicamentos padronizados pelo Serviço 
de Saúde do Município, assim como suas revisões periódicas; análise do consumo e da distribuição dos medicamentos; elaboração e 
promoção dos instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado das atividades de seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, distribuição e dispensa de medicamentos pelas Unidades de Saúde; avaliação do custo do consumo dos 
medicamentos; realização de supervisão técnico-administrativo em Unidades da Saúde do Município no tocante a medicamentos e 
sua utilização; participar e assumir a responsabilidade pelos medicamentos de outros programas da Secretaria de Saúde; realização 
de treinamento e orientação aos profissionais da área; orientação, coordenação e supervisão de trabalhos a serem desenvolvidos por 
auxiliares; emissão de pareceres sobre assuntos de sua competência; realização de estudos de farmaco-vigilância e procedimentos 
técnicos administrativos no tocante a medicamentos vencidos; acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; 
auxiliar no desenvolvimento de ações em vigilância sanitária; controlar e fornecer receituários especiais para  médicos e Unidades 
Básicas de Saúde do município; exercer a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, 
fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; manter fiscalização de farmácia quanto ao 
aspecto sanitário mantendo visitas periódicas para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; executar tarefas 
afins. 
 
GESTOR AMBIENTAL: Organizar e executar tarefas ligadas à gestão ambiental no Município; prestar assistência sobre o uso e 
manutenção de maquinas, implementos, instrumentos e equipamentos afins; orientar á população sobre como empreender ações 
para a preservação do ambiente. Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio ambiente e fiscalizar as empresas, 
indústrias, residências, instituições de prestação de serviços privados, órgãos de serviço publico, e outras instituições, com vistas a 
orientar aos cidadãos quanto à legislação ambiental aplicável e quanto à legislação ambiental aplicável e quanto ao exercício 
regulador do poder de polícia do município, executar visitas de fiscalização ambiental; efetuar vistorias permanentes ou periódicas 
com finalidades de garantir a preservação e defesa do meio ambiente, orientando, notificando e aplicando, quando necessário, as 
penalidades previstas em lei ou regulamento; efetuar notificações e autuações registros e comunicando irregularidades; efetuar 
diligencias para verificação das alegações dos cidadãos, decorrentes de requerimentos e denuncias contra o meio ambiente fiscalizar, 
advertir, lavrar autos de inspeção, infração e notificação, instaurar processos administrativos, aplicar penalidades, embargar, e tomar 
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todas as medidas necessárias para interromper o fato gerador de danos ambientais e má qualidade de vida da população; apreender 
os instrumentos e os produtos da infração devendo encaminhá-los ao órgão ambiental para as providencias cabíveis, proceder 
diligencias, prestar informações em processos relacionados com sua área de competência, desenvolver atividades de educação 
ambiental, executar outras atividades afins com sua área de competência. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL/ MÉDICO CLÍNICO COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA E OBSTETRA / MÉDICO CLÍNICO COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA:  I – Realizar consultas médica, compreendendo: análise exame físico, solicitando exames 
complementares, quando necessário, emitir prescrições terapêutica adequada na área clinica, cirúrgica, pediátrica, ginecológica e 
obstetra, psiquiátrica e quaisquer outras especialidades médicas reconhecidas, exarando receitas. II – Indicar internação e 
acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as ações terapêuticas indicadas em cada caso; III – Investigar 
casos de doenças e notificação compulsória, fazendo exame clínico, laboratorial e epidemiológico de paciente, avaliando-o com a 
equipe para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença. IV – Participar da investigação epidemiológica de agravos inusitados 
levantando esclarecimentos sobre a doença, diagnosticando a sua natureza e fonte de proliferação e os meios de transmissão, 
orientando sobre as medidas de prevenção e controle adequados; V – Analisar o comportamento das doenças a partir da observação 
de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros e dados complementares, investigando em campo e emitindo 
relatórios para adoção de medidas de prevenção e controle; VI – Participar de planejamento execução e avaliação dos assuntos 
ligados à área de saúde; VII – Participar dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal envolvido nos assuntos da área de 
saúde; VIII – Participar do planejamento execução e avaliação de campanhas de vacinação segundo as necessidades e divisão de 
trabalho da coordenação geral; IX – Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos 
e/ou movimentos da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesse da população e considerado importantes para a 
saúde pública; X – Elaborar projetos e participar de sua execução, análise e avaliação de pesquisa e elaboração de trabalhos 
científicos na área da saúde; XI – Orientar os servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 
desenvolvidas; XII – Supervisionar, avaliar e emitir parecer sobre o credenciamento de clínicas, hospitais e laboratórios; XIII – 
Assessorar os superiores para a autorização de prorrogação nas internações; XIV – Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo 
relatórios pertinentes; XV – Revisar e liberar o ressarcimento de despesas médico-hospitalares de acordo com as tabelas vigentes e 
realizar os procedimentos médicos necessários aos processos de internação; XVI – Assessorar autoridades de nível superior em 
assuntos de sua competência; XVII – Desempenhar suas atividades nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital, Centros 
de Saúde, Postos de Saúde, etc. XVIII – Executar outras atividades correlatas que lhe forem designadas pelo superior hierárquico. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO: I – Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica, relacionadas com a 
pecuária e a saúde pública, valendo-se do levantamento de necessidades e do aperfeiçoamento de recursos orçamentários 
existentes, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; II – Elaborar e executar planos, programas e projetos 
agropecuários e os referentes ao critério rural, prestando assessoramento, assistência e orientação, fazendo acompanhamento dos 
mesmos, para garantir a produção racional e lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais quando aplicação dos 
recursos oferecidos; III – Fazer profilaxia e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e laboratoriais, para 
estabelecer diagnósticos terapêuticos, tendo por fim assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; IV – Promover 
melhoramento dos rebanhos, procedendo inseminação artificial, orientando a seleção das espécies, aclimatação e cruzamento de 
raças, fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar a reprodução e seu aproveitamento; V – Realizar pesquisas sobre 
genética animal, métodos aperfeiçoados de criação e outros problemas conexos; VI – Efetuar o controle sanitário de produção animal 
destinada a indústria, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-motem, para proteger a saúde 
individual e coletiva da população; VII – Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e 
comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita “in-loco”, para fazer cumprir a 
legislação pertinente; VIII – Proceder ao controle das zoonozes, efetivando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, 
programação, execução, supervisão e pesquisas para possibilitar a profilaxia destas doenças; IX – Realizar pesquisas no campo da 
biologia aplicada a veterinária, realizando estudos, experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório, para 
possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; X – Realizar experiências testando diferentes condições de 
alimentação, habitat, higiene e outros aspectos referentes a animais, para garantir os padrões de qualidade na produção de carne e 
outros produtos de origem animal; XI – Aperfeiçoar métodos de combate e parasitas, realizando pesquisas pertinentes para evitar 
proliferação de doenças; XII – Efetuar levantamento de população canina e felina existente na comunidade, para subsidiar a 
elaboração e implantação de ações de controle de raiva e outras zoonozes, nas áreas urbanas e rurais; XIII – Atender a pessoas 
atingidas por animais suspeitos ou raivosos, orientando-as e encaminhando-as para tratamento especializado e acionando a vigilância 
epidemiológica nos casos de abandono de tratamento; XIV – Estudas, planejar e aplicar medidas de educação em saúde públicas, 
nos tocantes as doenças transmissíveis ao homem; XV – Participar de campanhas de vacinação, planejando, coordenando e 
executando as atividades inerentes as mesmas; XVI – Realizar estudos ecológicos e ambientais, com vistas a conhecer os 
ecossistemas e definir a realização das ações de prevenção, controle e erradicação de focos e surtos de zoonozes, preservando o 
equilíbrio ecológico; XVII – Elaborar relatórios das atividades executivas na área veterinária; XVIII – Orientar servidores da classe 
anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; XIX  – Executar outras tarefas correlatas. 
 
NUTRICIONISTA: I – Participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clinico-nutricionais, bioquímicas e 
somotométricos; II – Colaborar na avaliação dos programas de nutrição e saúde pública; III – Desenvolver projetos pilotos em áreas 
estratégicas, para  treinamento de pessoal técnico e auxiliar; IV – Preparar informes técnicos para divulgação; V – Elaborar cardápios 
normais e dieteterápicos;  VI – Verificar, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados, distribuição e horário da alimentação 
de cada um; VII – Fazer a previsão do consumo dos gêneros alimentícios e providencias a sua aquisição, de modo a assegurar a 
continuidade dos serviços de nutrição; VIII – Inspecionar os gêneros estacados e propor os métodos e técnicas mais adequadas à 
conservação de cada tipo de alimento; IX – Opinas sobre a qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos e, necessários, impugná-
los; X – Adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; XI – Orientar cozinheiros, 
copeiros e serviçais na correta preparação dos cardápios; XII – Supervisionar o abastecimento da copa e dos refeitórios, a limpeza e a 
correta utilização dos utensílios; XIII – Emitir pareceres em assuntos de sua competência; XIV – Desempenhar tarefas semelhantes. 
 
ODONTÓLOGO: I – Realizar exame bucal, verificando toda a cavidade oral, a fim de diagnosticar e determinar o tratamento 
adequado; II – Efetuar restaurações, extrações, limpeza dentária, aplicação de flúor, pulpectomia e demais procedimentos 
necessários ao tratamento, devolvendo ao dente sua vitalidade, função e estética; III – Atender pacientes de urgência odontológica, 
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prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e tipos de problema detectado; IV – Realizar pequenas cirurgias de 
lesões benignas, remoção de focos, extração de dentes inclusos, semi-inclusos, suturas e hemostasias; V – Efetuar a limpeza 
profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos de infecções; VI – Substituir ou restaurar partes 
da coroa dentária, colocando incrustações ou coras protéticas, para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e 
restabelecer a estética; VII – Produzir e analisar radiografias dentárias; VIII – Tratar de afecções da boca, usando procedimentos 
clínicos e/ou protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas; IX – Retirar material para biopsia quando houver 
suspeita de lesões cancerígenas; X – Realizar sessões educativas, proferindo palestras a comunidade, enfatizando a importância de 
saúde oral e orientando sobre cuidados necessários com a gengiva bucal; XI – Participar de equipes multi-profissional, orientando e 
treinando pessoal, desenvolvendo programas de saúde, visando contribuir para a melhoria da saúde da população; XII – Relacionar 
para fins de pedidos ao setor competente, o material odontológico e outros produtos utilizados no serviço, supervisionando-os para 
que haja racionalização no uso dos mesmos; XIII – Supervisionar tratamento odontológico, orientando quanto a execução do serviço; 
XIV – Participar de reuniões com os profissionais da área, analisando e avaliando problemas surgidos no serviço, procurando os 
meios adequados para solucioná-los; XV – Planejar as ações a serem desenvolvidas, a nível de Estado, para a promoção da saúde 
oral; XVI – Participar de atividades de capacitação e treinamento de pessoal de nível elementar, médio e superior, na área de sua 
atuação; XVII – Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde bucal, acompanhando a sua execução; XVIII – Planejar, coordenar, 
supervisionar, executar e analisar planos, programas e projetos na área de Odontologia da Secretaria; XIX – Realizar atividades 
dentro da área de sua formação especifica; XX – Atuar na recuperação de pacientes com os meios necessários ou disponíveis no 
Hospital, Centro de Saúde, etc.; XXI – Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; XXII – Executar 
outras atividades correlatas. 
 
PEDAGOGO: Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e 
financeiros da escola, tendo em vista atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios para a recuperação dos alunos com menor 
rendimento; promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; 
informar os pais ou responsáveis sobre a freqüência e os rendimentos dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 
pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. 
Orientar o desenvolvimento escolar dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaborar, implementar 
acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.   

PROFESSOR LETRAS/PORTUGUESA / PROFESSOR DE MATEMÁTICA / PROFESSOR LETRAS/INGLÊS OU ESPANHOL / 
PROFESSOR DE HISTÓRIA / PROFESSOR DE GEOGRAFIA / PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO / PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA/ PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Ministrar aulas, promovendo o processo ensino/aprendizagem; 
participar da avaliação de rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas demais reuniões programadas pelo colegiado ou 
pela direção da escola; participação de cursos de atualização com ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de 
Educação e pela administração da escola; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade. 
 
PSICÓLOGO: Psicologia Geral – funções e origens dos testes psicológicos, natureza e uso dos testes psicológicos, interpretação de 
resultados e testes, normas e seus usos, tipos de testes psicológica-inteligência, aptidões, personalidade e interesse, avaliação e 
mensuração, diagnostico, personalidade. As teorias tipológicas, as teorias dos traços, as teorias dinâmicas, patologias de 
personalidade. Psicopatologia – Distúrbios da atenção, sensopeercepção, memória, pensamento, motricidade, afetividade, síndromes 
endógenas, exógenas, epiletiformes. Psicologia dinâmica – institutos e pulsões, motivação e emoção, relações interpessoais, 
dinâmica do comportamento, mudanças de atitude, grupo-liderança, relações humanas comunicação intergrupos. Psicologia do 
trabalho – diferenças individuais do desempenho do trabalho, cargos e seus requisitos, seleção e avaliação de pessoal (principio 
gerais), entrevista na seleção de pessoal,  levantamento/sistemas de avaliação de desempenho, treinamento e educação 
(conceituação e importância) a determinação de necessidades, análise de funções, tipos, métodos e técnicas de treinamento.  
 
AGENTE ADMINISTRATIVO DE ARRECADAÇÃO: I – O exercício da ação fiscal relativa aos tributos municipais, compreendendo 
fundamentalmente: 1. Dar cumprimento à legislação tributária pertinente; 2. Lavrar termos, intimações, notificações autos de infração 
e apreensão, na conformidade da legislação competente; 3. Construir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento, inclusive 
o decorrente de tributo informado e não pago; 4. Exercer a fiscalização preventiva através de orientações aos contribuintes com vistas 
ao exato cumprimento de legislação tributária; 5. Exercer a fiscalização repressiva, com imposição das multas cabíveis, nos termos da 
lei; 6. Responder verbalmente as consultas formuladas por contribuintes; 7. Executar a auditoria fiscal em relação a contribuintes e 
demais pessoas naturais ou jurídicas envolvidas na relação jurídico-tributária; 8. Proceder à verificação do interior dos 
estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas vinculadas à situação que constitua fato gerador de tributos; 9. Proceder à 
apreensão, mediante lavratura de termo, de bens, objetos, livros, documentos e papéis, necessários ao exame fiscal; 10. Determinar a 
abertura de móveis, lacrá-los ou removê-los em caso de negativa, até que mediante colaboração policial ou por via judicial seja 
comprida a ordem; 11. Proceder ao arbitramento do montante das operações realizadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, 
nos casos e na forma previstas na legislação pertinente; 12. Gerar os cadastros de contribuintes, procedendo a inclusões, exclusões, 
alterações, e  respectivo processamento de acordo com a legislação pertinente; 13. Proceder ao arbitramento e fixação de parâmetros 
de valor para fianças exigidas nas hipóteses e na forma estabelecidas na legislação tributária; 14. Proceder à intimação de 
contribuintes e outras naturais ou jurídicas, de direito privado ou público, a fim de prestarem informações e esclarecimentos devidos 
ao fisco por força de lei; 15. Proceder à intimação de contribuintes ou terceiros, para ciência de atos administrativos de natureza 
tributária; 16. Proceder ao registro de ocorrência no relacionamento fisco-contribuinte, através da lavratura de termo ou peça fiscal 
competente, nos casos e na forma prescritos na legislação tributária; 17. Solicitar auxílio ou colaboração das autoridades, como 
medida de segurança para garantia do exercício de suas funções, inclusive para efeitos de busca e apreensão domiciliar de 
elementos de prova, em casos de fundada suspeita de crime de sonegação fiscal; 18. Proceder à lavratura de auto de desacato à 
autoridade fiscal, encaminhando-o à autoridade competente para fins de direito; 19. Requisitar o auxílio de força pública, como medida 
de segurança, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas atividades ou funções, ou quando necessário à  
efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 
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20. Providenciar, diretamente ou através da Diretoria Tributária, para que seja ordenada, por intermédio da representação judicial, a 
exibição de livros e documentos em caso de recusa de sua apresentação; 21. Encaminhar ao Ministério Público, por intermédio da 
Diretoria tributária, elementos comprobatórios para denunciar por crime de sonegação fiscal; 22. Exercer, inclusive em substituição, 
cargos ou funções de direção, chefia ou coordenação na  Diretoria Tributária e em suas unidades operacionais; 23. Exercer ou 
executar outras atividades ou encargos pertinentes a ação fiscal relativa aos tributos municipais; II – O exercício privativo das 
seguintes funções e atividades de administração tributária: 01. Executar o planejamento, programação, supervisão, coordenação, 
orientação e controle das atividades de administração tributária dos tributos municipais; 02. Expedir instruções normativas e elaborar 
normas jurídicas relativas à matéria tributária e propor a edição de leis e regulamentos pertinentes; 03. Prestar assessoramento na 
formulação da política econômico-tributária, inclusive quanto a incentivos fiscais, na área de sua competência; 04. Promover estudos e 
análises sobre tributação visando ao aperfeiçoamento e à atualização da legislação tributária; 05. Exercer as atividades pertinentes à 
gerência dos sistemas de processamentos de dados, relativos à administração tributária; 06. Atuar no procedimento administrativo-
tributário de primeira instância, em qualquer fase do processo, inclusive no julgamento, e em Segunda instância na qualidade de 
membro de órgão julgador ou de representante da Fazenda Municipal; 07. Prover a interpretação e aplicações oficiais da legislação 
tributária respectiva, na esfera administrativa; 08. Preparar as informações a serem prestadas em processos de mandado de 
segurança impetrado por contribuintes contra autoridades em exercícios na Secretaria da Fazenda, relativamente a fatos pertinentes 
aos tributos de sua competência;09. Elaborar informações em expedientes e processos administrativos que lhe forem distribuídos; 10. 
Proceder à intimação de contribuintes ou de terceiros, a fim de tomarem ciência de atos administrativos de natureza tributária de seu 
interesse;11. Atuar na promoção de campanhas que visem à aceitação dos tributos, pelos meios de comunicação ou por meio da 
realização de exposições, reuniões e cursos específicos;12. Receber, analisar e encaminhar à Secretaria da Fazenda Estadual às 
guias para apuração do índice de participação no ICMS para o Município;13. Promover estudos e pesquisas, visando ao 
aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional;14. Prestar apoio em matéria organizacional e operacional, objetivando a 
modernização administrativa tributária;15. Participar de comissões técnicas e assessorar o titular da Pasta Fazendária em órgãos 
colegiados de coordenação tributária;16. Exercer ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados pela 
legislação tributária ou pelas autoridades competentes; III – O exercício das seguintes atividades vinculadas à administração tributária: 
1. Desempenhar funções docentes, de coordenação ou de direção em cursos de treinamento, aperfeiçoamento, especialização e 
outras formas de qualificação profissional de servidores em atividade de administração tributária da Secretaria da Fazenda;2. 
Desempenhar funções docentes, de coordenação ou de direção em cursos, em programas de educação e promoção tributária 
destinados à orientação de contribuintes ou profissionais de atividades vinculadas a tributos, promovidos pela Diretoria Tributária; 3. 
Exercer, inclusive em substituição, outros cargos ou funções de direção, coordenado ou assessorando em órgãos da Secretaria da 
Fazenda; 4. Exercer ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados por lei ou pelas autoridades competentes; 
5. Planejar e controlar a arrecadação das receitas municipais; 6. Administrar a cobrança de créditos tributários lançados, inclusive 
inscrição e cobrança da Dívida Ativa, na fase administrativa; 7. Administrar o cadastro dos agentes arrecadadores e dos devedores do 
Município; 8. Proceder à estimativa fiscal de bens, inclusive quando contraditória, para fins de recolhimento de impostos;9. Controlar, 
avaliar e auditar os agentes arrecadadores; 10. Pronunciar-se em processos de inventários e arrolamento, sobre o valor dos bens 
imóveis e direitos a eles relativos; 11. Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO DE CONTROLE INTERNO: Organizar, executar trabalhos inerentes à contabilidade e arrecadação de 
tributos, realizando tarefas pertinentes a escrita contábil para apurar os atos e fatos administrativos que modifiquem o patrimônio 
público e fornecer elementos necessários ao controle e prestação de contas do Município. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS: Organizar, executar trabalhos inerentes à contabilidade e arrecadação de tributos, 
realizando tarefas pertinentes a escrita contábil para apurar os atos e fatos administrativos que modifiquem o patrimônio público e 
fornecer elementos necessários ao controle e prestação de contas do Município. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO DE GABINETE: Executar atividades administrativas de pessoal, material, finanças, produção e 
prestação de serviços, classificando e conferindo documentos. Realizar levantamentos, análises de dados para pareceres e 
informações em processos e outros atos relacionados com as atividades administrativas da Prefeitura. Conferir valores e documentos 
efetuando anotações, cálculos e registros de acordo com as rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação. Participar na 
elaboração da proposta orçamentária da unidade. Redigir correspondência interna e externa. Atender o público, prestando 
informações relativas à sua área de atuação. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
AGENTE DE CERIMONIAL: Prestar assessoramento, na área de cerimonial; planejar e promover a divulgação das solenidades e 
demais eventos programados pela Prefeitura Municipal; operar, eventualmente, equipamentos eletrônicos de sonorização nas 
reuniões e eventos; manter, em conjunto com a Assessoria de Imprensa, arquivo de textos, fotografias e ilustrações referentes a 
eventos e solenidades realizados no Município; programar e recepcionar as atividades e atos solenes e especiais e nas 
comemorações, bem como nos seminários e outros eventos de iniciativa da Prefeitura, quando solicitado; substituir funcionários em 
situações de emergência e em caráter temporário, mediante designação do Prefeito; executar tarefas correlatas. 
 
AGENTE DE RECURSOS HUMANOS: controle, apuração e encerramento da freqüência; elaboração do Mapa de Controle de 
frequência – MCF; elaboração do Mapa Mensal de Férias; anotação diária e correta dos Cartões de Frequência Trimestral – CFT, bem 
como o seu encerramento e guarda ao fim de cada trimestre; retificação de freqüência em Relatório de Acerto de Frequência – RAF; 
distribuição de contracheques; instrução dos processos administrativos relativos aos servidores; orientação aos servidores, 
especialmente sobre os seus direitos e deveres, informando-os, nas épocas próprias, da oportunidade de requerem os benefícios e 
vantagens a que façam jus; leitura diária do Diário Oficial do Estado de Rondônia objetivando atualizar-se quanto às legislações de 
pessoal. 
 
ASSESSOR DE IMPRESSA: Executar atividades relacionadas a departamento de impressa, efetuar publicação de editais em sitio 
disponibilizado a Prefeitura, efetuar publicações de editais em jornais de grande circulação, efetuar informativos a cerca dos eventos e 
ações do município, fotografar e manter arquivos fotográficos dos eventos e obras no município, estabelecer parcerias com órgão de 
divulgação oficial, elaborar materiais jornalistas sobre os eventos municipais. Manter sempre atualizado os arquivos e materiais 
disponíveis para publicação, Desempenhar outras atribuições inerentes as suas atividades.  
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Datilografar cartas, minutas, estênceis, boletins e outros documentos, copiando textos, 
manuscritos ou orais, para atender as necessidades administrativas do órgão ou entidade; datilografar tabelas, folhas de pagamento, 
relatórios, mensagens, exposição de motivos e outros documentos de igual ou de maior complexidade; transcrever dados estatísticos, 
seguindo instruções de chefia imediatamente superior; preencher formulários, faturas e outros documentos correlatos, atendendo para 
as observações imprensas, a fim de possibilitar boa apresentação dos dados; revisar trabalhos datilografados, corrigindo falhas, 
quando necessário, conforme o documento original, submetendo-se à apreciação da chefia imediata; sugerir a chefia imediata 
modificações quanto à matéria, recebida visando o aperfeiçoamento do texto; zela pelo bom estado de conservação da máquina, 
equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; conhecer normas gerais de redação oficial, para assegurar o satisfatório 
desempenho do trabalho; anotar e registrar, em fichas funcionais, rescisões, exonerações, aposentadorias, férias, dispensas e outros 
dados relativos aos servidores; auxiliar na elaboração a conferencia de folhas de pagamento; lançar em fichas próprias os 
desempenhos, por ordem de verbas fornecer material de consumo quando requisitado por pessoas e órgãos competentes; receber e 
arrumar material em prateleiras, ou armários apropriados, de acordo com as normas e os procedimentos estabelecidos; registrar a 
entrega de material em livros próprios, fazendo conta do registro a natureza e a quantidade do material entregue, bem como a data e 
a assinatura dos responsáveis; efetuar levantamentos periódicos para a atualização das fichas de controle de materiais em estoque 
no almoxarifado; classificar, organizar e preparar expedientes, protocolando, distribuindo, fazendo anotações em fichas de controle; 
manter arquivos atualizados, dispondo documentos diversos em pastas próprias, com base em modificações preestabelecidas; 
protocolar documentos mediante registro em livros próprios e encaminhá-los aos setores competentes; operar maquinas Xerox, 
abastecendo-as com material necessário, reproduzindo trabalhos de maior complexidade e orientado-as e encaminhando-as aos 
setores competentes e/ou pessoas indicadas; executar e receber ligações telefônicas, registrando os telefonemas atendidos e 
anotando recados, quando for o caso; registrar as visitas, anotando dados pessoais do visitante, para possibilitar o controle dos 
atendimento diários; datilografar expedientes simples como, memorando, formulários, cartas, minutas e outros textos; realizar 
quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitadas e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com 
suas habilidades e conhecimentos; executar outros tarefas correlatas. 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Participar de equipe multiprofissional; relacionar para fins de pedidos ao setor 
competente o material odontológico e outros produtos utilizados no serviço, supervisionando-os para que haja racionalização no uso 
dos mesmos; participar de reuniões com os profissionais da área; participar de atividades de capacitação e treinamento; acompanhar 
os profissionais da área em reuniões na comunidade e executar outras atividades correlatas.  
 
DESENHISTA: Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim 
como executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; coletar e 
processar dados e planejar o trabalho para a elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e 
definir custos do desenho, analisar croqui e aplicar normas de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas à construção civil, 
podendo atualizar o desenho de acordo com a legislação. 

FISCAL DE RENDAS: I – O exercício da ação fiscal relativa aos tributos municipais, compreendendo fundamentalmente: 1. Dar 
cumprimento à legislação tributária pertinente; 2. Lavrar termos, intimações, notificações autos de infração e apreensão, na 
conformidade da legislação competente; 3. Construir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento, inclusive o decorrente de 
tributo informado e não pago; 4. Exercer a fiscalização preventiva através de orientações aos contribuintes com vistas ao exato 
cumprimento de legislação tributária; 5. Exercer a fiscalização repressiva, com imposição das multas cabíveis, nos termos da lei; 6. 
Responder verbalmente as consultas formuladas por contribuintes; 7. Executar a auditoria fiscal em relação a contribuintes e demais 
pessoas naturais ou jurídicas envolvidas na relação jurídico-tributária; 8. Proceder à verificação do interior dos estabelecimentos de 
contribuintes e demais pessoas vinculadas à situação que constitua fato gerador de tributos; 9. Proceder à apreensão, mediante 
lavratura de termo, de bens, objetos, livros, documentos e papéis, necessários ao exame fiscal; 10. Determinar a abertura de móveis, 
lacrá-los ou removê-los em caso de negativa, até que mediante colaboração policial ou por via judicial seja comprida a ordem; 11. 
Proceder ao arbitramento do montante das operações realizadas pelo sujeito passivo da obrigação tributária, nos casos e na forma 
previstas na legislação pertinente; 12. Gerar os cadastros de contribuintes, procedendo a inclusões, exclusões, alterações, e  
respectivo processamento de acordo com a legislação pertinente; 13. Proceder ao arbitramento e fixação de parâmetros de valor para 
fianças exigidas nas hipóteses e na forma estabelecidas na legislação tributária; 14. Proceder à intimação de contribuintes e outras 
naturais ou jurídicas, de direito privado ou público, a fim de prestarem informações e esclarecimentos devidos ao fisco por força de lei; 
15. Proceder à intimação de contribuintes ou terceiros, para ciência de atos administrativos de natureza tributária; 16. Proceder ao 
registro de ocorrência no relacionamento fisco-contribuinte, através da lavratura de termo ou peça fiscal competente, nos casos e na 
forma prescritos na legislação tributária; 17. Solicitar auxílio ou colaboração das autoridades, como medida de segurança para 
garantia do exercício de suas funções, inclusive para efeitos de busca e apreensão domiciliar de elementos de prova, em casos de 
fundada suspeita de crime de sonegação fiscal; 18. Proceder à lavratura de auto de desacato à autoridade fiscal, encaminhando-o à 
autoridade competente para fins de direito; 19. Requisitar o auxílio de força pública, como medida de segurança, quando vítima de 
embaraço ou desacato no exercício de suas atividades ou funções, ou quando necessário à  efetivação de medida prevista na 
legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; 20. Providenciar, diretamente ou 
através da Diretoria Tributária, para que seja ordenada, por intermédio da representação judicial, a exibição de livros e documentos 
em caso de recusa de sua apresentação; 21. Encaminhar ao Ministério Público, por intermédio da Diretoria tributária, elementos 
comprobatórios para denunciar por crime de sonegação fiscal; 22. Exercer, inclusive em substituição, cargos ou funções de direção, 
chefia ou coordenação na  Diretoria Tributária e em suas unidades operacionais; 23. Exercer ou executar outras atividades ou 
encargos pertinentes a ação fiscal relativa aos tributos municipais; II – O exercício privativo das seguintes funções e atividades de 
administração tributária: 01. Executar o planejamento, programação, supervisão, coordenação, orientação e controle das atividades de 
administração tributária dos tributos municipais; 02. Expedir instruções normativas e elaborar normas jurídicas relativas à matéria 
tributária e propor a edição de leis e regulamentos pertinentes; 03. Prestar assessoramento na formulação da política econômico-
tributária, inclusive quanto a incentivos fiscais, na área de sua competência; 04. Promover estudos e análises sobre tributação visando 
ao aperfeiçoamento e à atualização da legislação tributária; 05. Exercer as atividades pertinentes à gerência dos sistemas de 
processamentos de dados, relativos à administração tributária; 06. Atuar no procedimento administrativo-tributário de primeira 
instância, em qualquer fase do processo, inclusive no julgamento, e em Segunda instância na qualidade de membro de órgão julgador 
ou de representante da Fazenda Municipal; 07. Prover a interpretação e aplicações oficiais da legislação tributária respectiva, na 
esfera administrativa; 08. Preparar as informações a serem prestadas em processos de mandado de segurança impetrado por 
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contribuintes contra autoridades em exercícios na Secretaria da Fazenda, relativamente a fatos pertinentes aos tributos de sua 
competência;09. Elaborar informações em expedientes e processos administrativos que lhe forem distribuídos; 10. Proceder à 
intimação de contribuintes ou de terceiros, a fim de tomarem ciência de atos administrativos de natureza tributária de seu interesse;11. 
Atuar na promoção de campanhas que visem à aceitação dos tributos, pelos meios de comunicação ou por meio da realização de 
exposições, reuniões e cursos específicos;12. Receber, analisar e encaminhar à Secretaria da Fazenda Estadual às guias para 
apuração do índice de participação no ICMS para o Município;13. Promover estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento do 
Sistema Tributário Nacional;14. Prestar apoio em matéria organizacional e operacional, objetivando a modernização administrativa 
tributária;15. Participar de comissões técnicas e assessorar o titular da Pasta Fazendária em órgãos colegiados de coordenação 
tributária;16. Exercer ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados pela legislação tributária ou pelas 
autoridades competentes; III – O exercício das seguintes atividades vinculadas à administração tributária: 1. Desempenhar funções 
docentes, de coordenação ou de direção em cursos de treinamento, aperfeiçoamento, especialização e outras formas de qualificação 
profissional de servidores em atividade de administração tributária da Secretaria da Fazenda;2. Desempenhar funções docentes, de 
coordenação ou de direção em cursos, em programas de educação e promoção tributária destinados à orientação de contribuintes ou 
profissionais de atividades vinculadas a tributos, promovidos pela Diretoria Tributária; 3. Exercer, inclusive em substituição, outros 
cargos ou funções de direção, coordenado ou assessorando em órgãos da Secretaria da Fazenda;4. Exercer ou executar outras 
atividades ou encargos que lhe sejam determinados por lei ou pelas autoridades competentes;5. Planejar e controlar a arrecadação 
das receitas municipais;6. Administrar a cobrança de créditos tributários lançados, inclusive inscrição e cobrança da Dívida Ativa, na 
fase administrativa; 7. Administrar o cadastro dos agentes arrecadadores e dos devedores do Município; 8. Proceder à estimativa 
fiscal de bens, inclusive quando contraditória, para fins de recolhimento de impostos;9. Controlar, avaliar e auditar os agentes 
arrecadadores; 10. Pronunciar-se em processos de inventários e arrolamento, sobre o valor dos bens imóveis e direitos a eles 
relativos; 11. Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Fiscalizar setores públicos e privados em descumprimento com a lei conforme a seguir: 
poluição orgânica, química, física, mecânica, água e poluição do solo; encaminhar notificação aos infratores, conforme sua 
competência; executar outras tarefas correlatas. 
 
INSTRUTOR DE FANFARRA: Executar atividades relacionadas a fanfarra municipal, manter documentação de matriculas e 
freqüência dos alunos, realizar manutenção dos matérias e instrumentos disponibilizado à fanfarra, coordenar e reger apresentações, 
criar coreografia e apresentação diferenciadas. Manter documentação da situação escolar dos alunos, estabelecer parcerias com as 
escolas para melhorar o desempenho escolar quando necessário. Desenvolver todas as atividade relacionadas com a fanfarra 
municipal.  
 
PREGOEIRO: o credenciamento dos interessados; o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 
habilitação; a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes; a condução dos 
procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço; a adjudicação da proposta de menor preço; 
a elaboração de ata; a condução dos trabalhos da equipe de apoio; o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e, ainda, o 
encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a 
contratação; executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA: Produção agrícola, procedimentos de produtos agrícolas, energias, transporte, eletrificação rural, máquinas e 
implementos agrícolas, sistemas estruturas do solo e água, controle de poluição em meio rural, armazenamento agrícola, 
mecanização, irrigação e saneamento rural.  
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF: I – Participar de Equipe de Enfermagem; II – Auxiliar no atendimento à pacientes nas unidades 
hospitalares, saúde pública, sob supervisão; III – Orientar e revisar o auto cuidado do cliente, em relação à alimentação e higiene 
pessoal;  IV – Executar a higienização ou preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos; V – Cumprir as prescrições 
relativas aos clientes; VI – Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental; VII – Executar e providenciar a 
esterilização de salas e do instrumento adequado às intervenções programadas, VIII – Observar e registrar sinais e sintomas e 
informar a chefia imediata, assim como o comportamento do cliente, em relação a ingestão e excreção;IX – Manter atualizado o 
prontuário dos pacientes; X – Verificar a temperatura, pulso e respiração, e registrar os resultados no prontuário; XI – Ministrar 
medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; XII – Aplicar injeções; XIII – Administrar soluções parenterais previstas; 
XIV – Alimentar, mediante sonda gástrica; XV – Ministrar oxigênio por sonda nasal, com prescrição; XVI – Participar dos cuidados de 
clientes monitorizados, sob supervisão; XVII – Orientar clientes a nível de ambulatório ou de internação a respeito das prescrições de 
rotina; XVIII – Fazer orientações sanitária de indivíduos, em unidades de saúde; XIX – Colaborar com os enfermeiros no treinamento 
do pessoal auxiliar; XX – Colaborar com os enfermeiros nas atividades de promoção e proteção especifica da saúde; XXI – Executar 
outras tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO: I – Coletar material e amostras para diversos exames de laboratórios bromológicos, sorológicos, 
urológicos e outros, conforme as especificações contidas nas requisições; II – Proceder à execução e análise de exame de 
laboratório, tratando as amostras através de aparelhagem e reagentes adequados; III – Zelar pela assepsia de conservação de 
equipamentos e instrumentos utilizados nos exames de laboratórios; IV – Enquadrar os resultados, baseando-se em tabelas, e 
encaminhá-los para elaboração de laudos; V – Auxiliar na preparação de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas 
microscopias, meios de cultura, soluções e reativos; VI – Preparar dados para elaboração de laboratórios; VII – Executar outras 
tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO EM RADIOGRAFIA: I – Executar todas as técnicas de exame gerais e especiais de competência do técnico, executadas as 
que devam ser realizadas pelo próprio Radiologista; II – Fazer radiografias, revelar e ampliar filmes e chapas radiográficas; III – 
Prepararem pacientes a serem submetidos a exames radiográficos, usando a técnica especifica para cada caso; IV – Fazer 
levantamento torácicos, através dos sistemas de abreugrafias; V – Anotar na ficha própria todos os dados importantes relativos aos 
radiodiagnósticos, informando ao Radiologista quaisquer anormalidade ocorrida; VI – Operar com aparelhos de Raio X para aplicar 
tratamento terapêutico; VII – Trabalhar nas câmaras claras e escuras, identificando os exames; VIII – Orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; IX – Executar tarefas semelhantes. 
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TOPÓGRAFO: Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando-os e calculando as medições a serem 
efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos; Efetuar nivelamentos geográficos, 
localizando, na área a Ser levantada, o ponto referência, utilizando cartas geográficas e/ou desenhos, instalando a leitura e registrando os 
dados obtidos em cadernos topográficos; Realizar levantamentos da área demarcada, posicionamento e manejando teodolitos, níveis, trenas, 
bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição, referências de nível e outras características da superfície terrestre da área subterrânea e 
de edifícios; Determinar e implantar marcos básicos, anotando cotas e coordenadas, de acordo com o projeto de construção; Realizar 
trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de localização de 
demais elementos, para orientação na execução dos trabalhos; Elaborar “croquis” de nivelamento e perfis estabelecidos; Descrever o perfil do 
terreno, com anotações de medições e de cálculos efetuados, transcrevendo as cotas-bases, para determinação do perfil desejado; Auxiliar 
no balizamento, das diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas,  consultando e efetuando cálculos baseados nos 
elementos coligidos,  para complementar as informações registradas e verificar a sua precisão; Efetuar cálculos trigonométricos, mediante 
dados  verificados, na execução do levantamento; Executar outras tarefas correlatas. 

ALMOXARIFE: Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando as necessidades 
futuras, para preparar pedidos de reposição; controla o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as notas de 
pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organiza o 
armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir uma 
estocagem racional e ordenada; zela pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar 
deterioramento e perda; efetua o registro dos materiais e guarda no deposito e das atividades realizadas, lançando os dados em 
livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários; faz o arrolamento dos materiais estocados ou 
em materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes para obter informações 
exatas sobre a situação real do almoxarife.  
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR: I – Realizar ações básicas de saúde de acordo com seu nível de competência; II – realizar 
a entrega de medicamentos da farmácia básica e medicamentos controlados, através de receita médica; III – realizar e manter 
atualizado o cadastro de pessoas que utilizam medicamentos controlados; IV – executar tarefas de controle de estoque, controle de 
entrada e de saída de medicamentos, dentro das instalações da farmácia; V – executar tarefas de controle de datas de vencimento de 
medicamento e  insumos, e material hospitalar, sob a responsabilidade da farmácia; VI – executar tarefas de reposição de 
medicamentos, insumos e material hospitalar que estejam sob responsabilidade da farmácia, junto a sala de emergência, consultório 
médico, sala de parto, enfermarias, e demais ambientes hospitalares, VII - executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO HOSPITALAR: Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório de análises clínicas, 
preparando agulhas e vidrarias, limpando instrumentos e aparelhos, fazendo coletas e amostras de água, leite e similares e tratando 
dos animais do biotério, para assegurar maior rendimento do trabalho e seu processamento de acordo com os padrões requeridos; 
Fazer a assepsia de agulhas e vidrarias, como provetas, pipetas, tubos, seringas e outros recipientes, lavando-os, esterilizando-os e 
secando-os para garantir o seu uso dentro do que impõe as normas; Limpar instrumentos e aparelhos, como microscópio, centrifuga 
autoclaves ou estufas utilizando panos, escovas ou outros expedientes, para conservá-los e possibilitar seu uso imediato; Realizar o 
enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares, valendo-se de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-
los conforme determina a ordem de serviço; Coletas de amostras de água, leite e outros materiais, utilizando técnicas especiais, 
instrumentos e recipientes apropriados, para possibilitar exames dessas substâncias, tratar dos animais do biotério, cuidando da sua 
alimentação e higiene, para mantê-los em condições de aproveitamento nos testes e pesquisas laboratoriais; Auxiliar na realização de 
várias tarefas de laboratório, preparando meios de cultura, fazendo semeaduras e preparando vacinas, para aumentar o rendimento 
dos trabalhos aí realizados. Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo chefe 
imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos. 

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS: Proceder à limpeza e conservação das vistas e logradouros públicos; 
Lavagem de roupas; Proceder ao recolhimento do lixo residencial, comercial e industrial encaminhando-o ao local que lhe for 
destinado; Efetuar a pintura de meios-fios, bancos de jardim, arvores e demais objetos que lhe forem determinados; Efetuar a limpeza 
de lotes urbanos, quando solicitado pelo setor competente; Efetuar a construção de viveiros e adequações dos mesmos as 
necessidades da Secretaria competente; Proceder ao enchimento de sacolas de mudas, bem como efetuar o plantio das espécies 
necessárias e cuidando da sua germinação e crescimento ate a sua entrega a terceiros para o plantio final; Auxiliar a Secretaria nas 
atividades relativas ao setor, compartilhando conhecimentos de plantio, limpeza e conservação das espécies cultivadas; Realizar 
quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com 
suas habilidades e conhecimentos 

ELETRICISTA: Instalar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; Fazer reparos em parelhos elétricos em geral; 
Concertar e reparar os elevadores, geradores, motores relógios elétricos, inclusive de controle de pressão, etc; Executar enrolamento de 
pequenos motores, transformadores, dínamos, magnetos e bobinas; Fazer instalações elétricas de lâmpadas, campainhas, chaves de 
distribuição, bobinas, automáticos, etc; Consertar e reparar instalações elétricas internas e externas; Orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; Executar serviços de montagem, instalações, manutenção e reparo do sistema elétrico de 
automóveis, motocicletas, caminhões, etc; Executar outras tarefas semelhantes. 

MECÂNICO VEÍCULOS PESADOS / MECÂNICO VEÍCULOS LEVES: Executar trabalhos de mecânica em veículos e máquinas 
pesadas, inclusive os que requeiram habilidades técnicas especiais. Confeccionar peças complexas a vista de especificações. 
Executar trabalhos normais em torno-mecânico, torno revolve, plaina, fressas, retificadoras, máquinas-furadeiras, de atarraxar, 
desempenar, prensar metálicas. Confeccionar ou colaborar na confecção de parafusos, porcas, cilindros, pistões, bilhas, válvulas, 
mancais, buchas, eixo, esferas, arruelas confecções de peças redondas para viaturas e máquinas, calibres dispositivos e ferramentas, 
bujões, eixo, molas de segmento, réguas repográficas, aplainamentos e rebaixos de quaisquer peças, ferramentas para empregos 
diversos, engrenagem, peças de formato poligonal. Executar trabalhos normais de montagem, desmontagem, reparo e ajustagem de 
maquinas operatrizes, maquinas e vapor e hidráulicas, maquinas impressoras, maquinas escavadeiras, guindastes, pontes de mesas 
rotativas. Instalar e ajustar maquinas pesadas, grupos de geradores e turbinas elétricas.  Confeccionar ferramentas especiais. 
Identificar por desenhos eroquis ou instruções, executar trabalhos normais de montagem, reparo e ajustagem de motores a 
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combustão de baixa e alta compressão, movidos a gasolina, a óleo diesel ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, 
tratores, patrol, rolo compressor, maquinas agrícolas, ceifadeiras, geradores de intensidade, locomotivas, motores de embarcações e 
outros. Demonstrar, reparar, montar, ajustar, retificar e localizar defeitos ocasionais de motores a combustão; zelar pela limpeza e 
higiene do local de trabalho; requisitar materiais e ferramentas; treinar servidores de categoria inferior; engrazar e lubrificar carros, 
caminhões, ônibus; desempenhar outras tarefas correlatas.  
 
MERENDEIRA: Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do prédio; Organizar pedidos de material 
necessários ao funcionamento do serviços sob sua responsabilidade; Executar o serviço de limpeza e conservação; Realizar serviços 
relacionados com cozinha e copa do órgão; Fazer refeições; Executar outras atividades compatíveis do cargo. 

MOTORISTA VEÍCULO PESADO: I – Dirigir veículos pesados (Unidade Móvel de Saúde, Unidade Odontológica de Saúde Ônibus) 
em serviços urbanos, viagens interestaduais e/ou municipais, transportando pessoas e/ou materiais; II – Verificar, diariamente, o 
estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e 
outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; III – Recolher passageiros em lugares e horas 
predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos, conforme instruções de funcionamento; IV – Realizar viagens para 
outras localidades, segundo ordens superior e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; V 
– Recolher o veiculo à garagem quando concluído o serviço, comunicando, qualquer defeito observando e solicitando os reparos 
necessários, para assegurar seu bom estado; VI – Responsabilizar-se pela segurança do passageiro, mediante observância do limite 
de velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veiculo; VII – Zelar pela guarda, conservação e limpeza do 
veiculo para que seja mantido em condições regulares de funcionamento; VIII – Executar outras tarefas correlatas ao cargo; 
 
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES: I – Dirigir veículos leves (automóveis), em serviços urbanos, viagens interestaduais e/ou 
municipais, transportando pessoas e/ou materiais; II – Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, 
freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas 
condições de funcionamento; III – Recolher passageiros em lugares e horas predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários 
estabelecidos, conforme instruções especificas; IV – Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superior e atendendo 
às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; V – Recolher o veiculo à garagem quando concluído o 
serviço, comunicando, qualquer defeito observando e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu bom estado; VI – 
Responsabilizar-se pela segurança do passageiro, mediante observância do limite de velocidade e cuidados ao abrir e fechar as 
portas nas paradas do veiculo; VII – Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veiculo para que seja mantido em condições 
regulares de funcionamento; VIII – Executar outras tarefas correlatas ao cargo; 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Operar máquinas pavimentos de asfalto, concreto e produtos similares, alimentando-se e 
abastecendo-se com os materiais necessários, a fim de prepará-la para misturar e aplicar. Conduzir a máquina pavimentadora, 
acionando os comandos de marcha e direção, para depositar ou homogeneizar o material de pavimentação. Conduzir trator de pneu 
de lamina ou esteira, dirigindo-o, operando os seus mecanismos de tração, impulsão, avanço, retrocesso e outros, para realizar 
operações simples e complexas requeridas. Operar máquinas compactadoras de solos, providas de um ou mais rolos compressores 
ou cilindros, ocasionando-a manipulando os comandos de marchas e direção, para compactar solos com pedras, cascalhos, terra, 
concreto, asfalto e outros materiais, na construção de rodovia, ruas, pistas, de compactada e lisa. Operar máquinas betoneiras, para 
mistura de areia, pedra britada, cimento e água, obedecendo as recomendações técnicas e as proporções definidas para preparar 
concreto em canteiros de obras. Operar skid abrindo caminhos dentro das matas, e puxando as toras de madeiras. Operar máquinas 
bate-estacas, provido de martelete ou de queda livre, conduzindo-a, regulando e acionando o equipamento elevatório, para cravar 
estacas de madeira, concreto ou aço em obras de construção civil. Operar máquina perfuratriz portátil (martelete), movida a ar 
comprimido, acionando-a e controlando os seus comandos, certificando o funcionamento de ar em quantidade suficiente, para 
executar serviços de perfuração de rochas, cimentos e solos diversos. Orientar e supervisionar a realização de serviços espalhamento 
de asfalto e escarificação de material, como areia, piçarra e barro, na conservação de estradas, limpeza de valetas. Controlar e 
realizar serviços de manutenção de maquias, equipamentos e implementos utilizando nos diversos serviços, limpando-os 
abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e 
em perfeitas condições de uso. Executar outras tarefas correlatas.   
 
OPERADOR DE TRATOR E MÁQUINAS LEVES: Operar maquinas leve em serviços urbanos e rural do município; verificar 
diariamente o estado da máquina pneumáticos, direção freios, nível de água, óleo e bateria, combustível, e sistema elétrico; realizar 
serviços de acordo com o cronograma da secretaria estabelecida; recolher a máquina à garagem quando concluir o serviço; 
comunicar seu superior os defeitos da máquina quando estiver; controlar e realizar serviço de manutenção de máquinas, 
equipamentos e implementos utilizando nos diversos serviços, limpando-os abastecendo-os, lubrificando-os efetuando outras 
operações necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de uso.Executar outras 
tarefas correlatas. 
 
PEDREIRO: Executar os serviços com base em normas, diretrizes e instrução específicas de operação, manutenção e reparos de 
instalações em alvenaria; Selecionar e preparar as ferramentas e instrumentos necessários  execução dos serviços; Instalar, ajustar e reparar 
conexões para painéis, chaves e outros serviços ligados a alvenaria; Efetuar serviços como: furar, pregar, serrar, etc. Verificando medidas, 
alinhamento prumo utilizando ferramentas manuais ou mecânicas. Assentar assoalhos, forros e divisões comuns ou acústicas. Preparar, 
montar e assentar portas, janelas, batentes, esquadrias, andaimes externos e internos, etc. Executar quaisquer tipos de serviços de 
construção e reparos em alvenaria. Transportar, carregar, descarregar materiais servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinhos-de-
mão e ferramentas manuais para possibilitar a sua utilização em diversos serviços;  Escovar valas e fossas , extraindo terras e pedras, 
utilizando pás, picaretas, e outras ferramentas manuais; Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais através de processos manuais 
e mecânicos, afim de obter concreto ou argamassas; Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer instrumento, 
limpando-os, arrumando-os e mantendo-os em condições de uso, para assegurar a sua conservação de acordo com as técnicas 
recomendadas; Executar outras tarefas correlatas. 

RECEPCIONISTA: Receber e autuar requerimento e qualquer documento que gerem processos administrativos; receber 
correspondência endereçadas e administração municipal e seus funcionários, providenciando o protocolo das mesmas para posterior 
entrega. Controlar entrada e saída de pessoas nas repartições públicas municipais.  
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TELEFONISTA (SAME): Operar mesa telefônica, efetuando e recebendo chamadas telefonias internas, externas, ou interurbanas, 
completando ligação em tronco e rurais; anotar e transmitir recados e informações provenientes das chamadas telefônicas; prestar 
informações, quando solicitado, comunicando-se com clareza e objetividade ou encaminhar ligações telefônicas aos setores 
competentes; registrar, em formulários especificados, as chamadas telefônicas interurbanas efetuadas, anotando nome de usuário e 
localidade, tempo de duração e outros dados para fins de controle. Registrar em formulários específicos, o movimento das ligações 
interurbanas; atualizar a relação dos empregados do órgão com os respectivos ramais efetuando as alterações necessárias dos 
equipamentos telefônicos, observando o seu funcionamento e solicitando a assistência técnica quando necessária. Executar outras 
tarefas correlatas.   
 
VIGIA: Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes e evitar roubos, incêndios e danificações nos 
edifícios e materiais sob sua guarda; Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de acesso ao local que 
estiver sob sua responsabilidade; Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada de pessoas não autorizadas; 
Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; Solicitar quando 
for o caso, identificação ou autorização de pessoas para ingresso nas repartições públicas; Zelar pela ordem e segurança da área sob sua 
responsabilidade; Comunicar à autoridade competente as irregularidades de que tiver conhecimento; Manter vigilância permanente nos locais 
de acesso ao público, durante o expediente das repartições; Executar outras tarefas semelhantes.  

VIGIA ADMINISTRATIVO HOSPITALAR: Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes e evitar 
roubos, incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda; Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões 
ou portas de acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade; Verificar as autorizações  para o ingresso nos referidos locais e vedar a 
entrada de pessoas não autorizadas; Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; Investigar quaisquer condições anormais 
que tenha observado; Solicitar quando for o caso, identificação ou autorização de pessoas para ingresso nas repartições públicas; Zelar pela 
ordem e segurança da área sob sua responsabilidade; Comunicar à autoridade competente as irregularidades de que tiver conhecimento; 
Manter vigilância permanente nos locais de acesso ao público, durante o expediente das repartições; Executar outras tarefas semelhantes.  

 
ZELADORA: I –Responsável pela manutenção e conservação dos equipamentos constantes no órgão lotado; II – Atividades 
rotineiras, envolvendo a execução de cardápios, limpeza e conservação das instalações dos órgãos públicos municípios; III – Realizar 
serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; IV – Proceder a limpeza e conservação das dependências do setor em que 
estiver lotado(a), sempre que necessário; V – Manter a higiene, possibilitando o ambiente propicio de trabalho; VI – Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade; VII – Varrer o forro propiciando a retirada de teias 
de aranha e outros objetos alheios ao ambiente; VIII – Realizar e manter limpo todos os ambientes dos órgãos da Prefeitura Municipal; 
IX – Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo; 
 
ZELADORA ADMINISTRATIVO HOSPITALAR: I –Responsável pela manutenção e conservação dos equipamentos constantes no 
órgão lotado; II – Atividades rotineiras, envolvendo a execução de cardápios, limpeza e conservação das instalações dos órgãos 
públicos municípios; III – Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; IV – Proceder a limpeza e conservação das 
dependências do setor em que estiver lotado(a), sempre que necessário; V – Manter a higiene, possibilitando o ambiente propicio de 
trabalho; VI – Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade; VII – Varrer o 
forro propiciando a retirada de teias de aranha e outros objetos alheios ao ambiente; VIII – Realizar e manter limpo todos os 
ambientes dos órgãos da Prefeitura Municipal; IX – Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo; 
 


