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ANEXO III  
 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS : 
 

� Executar todos os serviços que sejam necessários à manutenção e conservação de estradas 
municipais em que sejam utilizados os recursos de trabalho disponíveis, em conformidade com as 
normas, padrões, orientações e recomendações oriundas dos responsáveis pela unidade de 
trabalho. 

� Executar serviços auxiliares quando a manutenção ou conservação da estrada seja realizada por 
máquina ou equipamento especializado. 

� Carregar e descarregar caminhões. 
� Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 

trabalho. 
� Informar ao superior imediato todas as situações relativas à conservação de estradas que não tenha 

condições de resolvê-las. 
� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 

face dos riscos inerentes á atividade. 
� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal. 
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos. 
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas. 
� Capacidade física para executar as atividades do cargo ao relento, tendo a necessidade de levantar, 

remover e transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades que sejam necessárias à conservação de estradas municipais, que 

sejam enquadradas no âmbito de responsabilidades do cargo. 
 

 
 
 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Varrer vias e logradouros públicos; 
� Amontoar detritos e fragmentos; 
� Capinar vegetação de calçadas, ruas, logradouros, margens de rios e córregos, bem como de outros 

locais onde sejam necessárias as atividades do cargo para manter a limpeza, a higiene e a segurança 
da população; 

OPERADOR DE SERVIÇOS DE CONSERVA DE ESTRADAS  

OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS  

CARGOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
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� Recolher lixo em latões ou sacos plásticos. 
� Colocar o lixo nos veículos compactadores ou aqueles destinados ao seu transporte; 
� Lavar vias e logradouros públicos, sempre que necessário. 
� Pintar meio-fio, muros e demais áreas onde for necessário e mediante orientação específica; 
� Fazer manutenção de jardins e áreas ajardinadas públicas. 
� Remover lixo para depósitos e descarga de veiculo transportador. 
� Separar materiais para reciclagem mediante orientação específica. 
� Executar as atividades de coveiro, limpeza e manutenção de cemitérios e demais atividades 

correlatas. 
� Zelar pela guarda, conservação e limpeza de prédios,  áreas publicas,  ferramentas, instrumentos e 

demais materiais de trabalho. 
� Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 

resolvê-las. 
� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 

face dos riscos inerentes á atividade. 
� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas; 
� Habilidade para o trabalho em equipe; 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal;  
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos.  
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas. 
� Capacidade física para executar as atividades do cargo ao relento, tendo a necessidade de levantar, 

remover e transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 

objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades. 
 
 
 
 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar serviços auxiliares de pedreiro, eletricista, pintor de paredes, e demais profissionais da área 
de construção civil. 

� Executar Serviços de limpeza, asseio, conservação e  higienização de dependências, instalações, 
equipamentos e demais áreas inerentes ao local onde os serviços são prestados. 

� Executar as atividades do cargo de acordo com as orientações e recomendações do profissional a 
que esteja auxiliando. 

� Executar as atividades do cargo de acordo com as normas, padrões e recomendações técnicas 
aplicáveis, respeitando os limites das atribuições do cargo. 

� Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais  materiais de 
trabalho. 

� Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las. 

� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade. 

� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 

OPERADOR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS  
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� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal.  
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos. 
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas. 
� Capacidade física para executar as atividades do cargo, tendo a necessidade de levantar, remover e 

transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 

objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades. 
 

 

 
 
 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar Serviços de limpeza, asseio, conservação de higienização de dependências, instalações, 
equipamentos e demais áreas internas de prédios onde funcionem serviços públicos municipais. 

� Executar Serviços de limpeza e conservação de áreas externas de prédios públicos, como pátios, 
estacionamentos, depósitos e assemelhados. 

� Preparar e servir café; 
� Executar os serviços de disponibilização de água potável para os servidores; 
� Movimentar móveis, equipamentos e instrumentos. 
� Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 

trabalho. 
� Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 

resolvê-las. 
� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 

face dos riscos inerentes á atividade. 
� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal. 
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos. 
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas. 
� Capacidade física para executar as atividades do cargo, tendo a necessidade de levantar, remover e 

transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 

objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades. 
 
 
 
 
 
 
 

OPERADOR DE SERVIÇOS DE HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA  (Servente)  
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OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Serviços de limpeza geral do prédio, de equipamentos, instrumentos, salas de aula, banheiros, 
dependências, demais áreas internas.  

� Serviços de limpeza geral dos pátios, calçadas, jardins, demais áreas externas. 
� Serviços de asseio e higienização de banheiros de alunos, professores e servidores da Escola. 
� Serviços de preparação de merendas, refeições, lanches, café, demais alimentos ou infusões, bem 

como sua distribuição para os alunos, professores,  servidores e visitas, quando for o caso.  
� Serviços auxiliares de preparação de merenda, lanches, refeições, café e demais alimentos.  
� Serviços de asseio, conservação e limpeza da cozinha, armários, fogões, instrumentos, utensílio.   
� Transportar objetos no interior da Escola. 
� Executar serviços de transporte de documentos interna e externamente à Escola.  
� Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 

trabalho. 
� Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 

resolvê-las. 
� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 

face dos riscos inerentes á atividade. 
� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal. 
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos. 
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas. 
� Capacidade física para executar as atividades do cargo, tendo a necessidade de levantar, remover e 

transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 

objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades. 
 

 

 
OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; 
� Unir e cortar peças de ligas metálicas; 
� Usar processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco 

submerso, brasagem, plasma. 
� Soldar peças por brasagem. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal.  
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 

SOLDADOR 

OPERADOR DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES  (Merendeira)  
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� Capacidade de interpretar plantas, desenhos e/ou esquemas técnicos necessários ao pleno 
desempenho do cargo.  

� Capacidade física para execução das atividades do cargo de acordo com a sua natureza e 
caracterização. 

� Capacidade para compreensão de orientações verbais diretas, lógicas e objetivas. 
� O cargo exige experiência anterior para a execução de suas atividades, conforme dispuser o Edital de 

Concurso Público. 
� Outras capacidades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos e da execução das 

atividades do cargo, conforme dispuser o Edital de Concurso Público. 
 
 

 
 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Organizar e preparar o local de trabalho na obra;  
� Preparar e nivelar superfícies a serem pavimentadas; 
� Preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades  de forma 

adequada, para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos, ladrilhos e similares; 
� Construir alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de 

paredes, muros, pontes e construções similares; 
� Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo 

com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; 
� Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e 

similares, de acordo com instruções recebidas; 
� Aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; 
� Concretar os pilares, pilaretes e lajes, bem como aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as 

alvenarias  
� Construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, 

para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; 
� Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas 

semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; 
� Montar tubulações para instalações elétricas;  
� Montar e reparar telhados. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal. 
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 
� Capacidade de interpretar plantas, desenhos e/ou esquemas técnicos necessários ao pleno 

desempenho do cargo. 
� Capacidade física para execução das atividades do cargo de acordo com a sua natureza e 

caracterização. 
� Capacidade para compreensão de orientações verbais diretas, lógicas e objetivas. 
� O cargo exige experiência anterior para a execução de suas atividades, conforme dispuser o Edital de 

Concurso Público. 
� Outras capacidades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos e da execução das 

atividades do cargo, conforme dispuser o Edital de Concurso Público. 
 

 

PEDREIRO 
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OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções de primeiros socorros ou observando 
prescrições estabelecidas, bem como ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e 
tratamentos que não exijam conhecimentos especializados; 

� Promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, 
trocando fraldas e roupas, entre outras ações, relacionadas aos serviços de creche; 

� Confeccionar materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho; 
� Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos, atividades lúdicas das crianças, 

acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras atividades extra-
Classe desenvolvidas nas creches no Município;  

� Dar apoio aos professores no que concerne à projetos e atividades a que se propõem realizar; 
� Executar tarefas de apoio e administrativas sempre que solicitado pela direção da escola; 
� Auxiliar na distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-se 

durante as refeições; 
� Controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos nos diferentes 

turnos, objetivando preservar a ordem e organização escolar; 
� Controlar e orientar, em todas as oportunidades, a utilização de banheiros; 
� Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar, bem como zelar pela segurança dos 

mesmos nas dependências e proximidades da escola; 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Executar outras atribuições afins. 
 

 
 

 
OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar os serviços de natureza auxiliar no âmbito dos escritórios das unidades de trabalho 
integrantes das Secretarias Municipais, executando atividades internas e externas, de modo a facilitar 
a prestação de serviços públicos municipais. 

� Atender às solicitações dos servidores responsáveis pelas atividades finalísticas da unidade de 
trabalho, executando mandados, buscando, carregando e transportando objetos, providenciando 
cópias, dentre  atribuições similares. 

� Providenciar cópias de documentos e transportar correspondências interna e externamente ao local 
de trabalho. 

� Atender e orientar pessoas que procuram orientações na unidade de trabalho. 
� Atender ao telefone, anotar e transmitir recados. 
� Operar sistemas computadorizados de registros, que não exijam conhecimentos especializados. 
� Abri e fechar portas das dependências referentes à unidade de trabalho. 
� Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais  materiais de 

trabalho. 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO  

OPERADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
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� Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 
resolvê-las. 

� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 
face dos riscos inerentes á atividade. 

� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 
� Habilidade para o manuseio de ferramentas. 
� Habilidade para o trabalho em equipe. 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal.  
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Outras habilidades que sejam necessárias ao pleno desempenho do cargo, conforme dispuser o 

Edital de Concurso Público. 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos, correlatos ao nível de 

escolaridade do cargo. 
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva, 

correlatos ao nível de escolaridade do cargo. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas. 
� Capacidade física para executar as atividades do cargo, tendo a necessidade de levantar, remover  e 

transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 

objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades. 
 
 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
� Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional do médico do 

trabalho; 
� Realizar exames de avaliação da saúde dos trabalhadores (admissionais, periódicos, demissionais), 

incluindo a história médica, história ocupacional, avaliação clínica e laboratorial, avaliação das 
demandas profissiográficas e cumprimento dos requisitos legais vigentes (Ministério do Trabalho (NR-
7); Ministério da Saúde — SUS; Conselhos Federal/Estadual de Medicina, etc.);  

� Diagnosticar e tratar as doenças e acidentes relacionados com o trabalho, incluindo as providências 
para reabilitação física e profissional;  

� Prover atenção médica de emergência, na ocorrência de agravos à saúde não necessariamente 
relacionados ao trabalho;  

� Identificar os principais fatores de risco presentes no ambiente de trabalho decorrentes do processo 
de trabalho e das formas de organização do trabalho e as principais conseqüências ou danos para a 
saúde dos trabalhadores;  

� Identificar as principais medidas de prevenção e controle dos fatores de risco presentes nos 
ambientes e condições de trabalho, inclusive a correta indicação e limites do uso dos equipamentos 
de proteção individual (EPI);  

� Implementar atividades educativas junto aos trabalhadores e empregadores;  
� Participar da inspeção e avaliação das condições de trabalho com vistas ao seu controle e à 

prevenção dos danos para a saúde dos trabalhadores;  
� Avaliar e opinar sobre o potencial tóxico de risco ou perigo para a saúde, de produtos químicos mal 

conhecidos ou insuficientemente avaliados quanto à sua toxicidade; 
� Interpretar e cumprir normas técnicas e os regulamentos legais, colaborando, sempre que possível, 

com os órgãos governamentais, no desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas normas;  
� Planejar e implantar ações para situações de desastres ou acidentes de grandes proporções; 

MÉDICO DO TRABALHO  
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� Participar da implementação de programas de reabilitação de trabalhadores com dependência 
química;  

� Gerenciar as informações estatísticas e epidemiológicas relativas à mortalidade, morbidade, 
incapacidade para o trabalho, para fins da vigilância da saúde e do planejamento, implementação e 
avaliação de programas de saúde;  

� Planejar e implementar outras atividades de promoção da saúde, priorizando o enfoque dos fatores 
de risco relacionados ao trabalho. 

� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário. 
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos. 
� Capacidade para interpretar e aplicar leis. 
� Execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável 

aos objetivos da administração pública municipal. 
 

 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Representar e defender o Poder Executivo Municipal juridicamente, procedendo a defesa dos 
interesses do Município; 

� Prestar assessoria jurídica no Município; 
� Propor ações, opinar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e defender o Município no 

foro, nos tribunais ou em qualquer outra instância; 
� Participar de sindicâncias administrativas e inquéritos, observando os requisitos legais, e efetuando a 

apuração de fatos; 
� Assessorar os órgãos do Município quanto à aplicabilidade da legislação, emissão de pareceres, 

elaboração e atualização de normas; 
� Analisar, elaborar e propor anteprojetos de leis, decretos, regulamentos e regimentos relacionados 

com as atividades do Município; 
� Promover desapropriações por necessidade, utilidade pública ou interesse social nos termos da 

legislação pertinente; 
� Interpor recursos judiciais e administrativos; 
� Exercer o controle interno da legalidade dos atos da Administração. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 
 

ADVOGADO 
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OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Ministrar aulas teóricas e práticas no ensino fundamental dentro de sua área de atuação. 
� Acompanhar a produção da área educacional e cultural. 
� Planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico. 
� Avaliar o processo de ensino-aprendizagem. 
� Preparar aulas e participar de atividades institucionais. 
� Executar outras tarefas correlatas.  
� Apresentar conhecimentos, habilidades e capacidade previstos na Lei Municipal n° 2.507, de 10 de 

maio de 2.007. 
 
 

 
OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  

 

� Ministrar aulas teóricas e práticas no ensino fundamental dentro de sua área de atuação. 
� Acompanhar a produção da área educacional e cultural. 
� Planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico. 
� Avaliar o processo de ensino-aprendizagem. 
� Preparar aulas e participar de atividades institucionais. 
� Executar outras tarefas correlatas.  
� Apresentar conhecimentos, habilidades e capacidade previstos na Lei Municipal n° 2.507, de 10 de 

maio de 2.007. 
 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  

 

� Executar Serviços de limpeza, asseio, conservação de higienização de dependências, instalações, 
equipamentos e demais áreas internas de prédios onde funcionem serviços públicos municipais de 
assistência à Saúde. 

� Executar serviços de limpeza asseio e conservação de equipamentos e instalações de Serviços de 
Saúde, mediante orientação do responsável técnico da atividade. 

� Executar Serviços de limpeza e conservação de áreas externas de prédios públicos, como pátios, 
estacionamentos, depósitos e assemelhados. 

� Preparar e servir café; 
� Executar os serviços de disponibilização de água potável para os servidores; 
� Movimentar móveis, equipamentos e instrumentos. 
� Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, instrumentos e demais materiais de 

trabalho. 
� Informar ao superior imediato todas as situações relativas ao trabalho que não tenha condições de 

resolvê-las. 
� Usar os equipamentos de proteção individual de segurança recomendados e disponibilizados, em 

face dos riscos inerentes á atividade. 
� Executar as atividades do cargo com zelo, eficiência e economia de material. 

PROFESSOR “E” DE LÍNGUA PORTUGUESA  

PROFESSOR “E” DE GEOGRAFIA  

OPERADOR DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E L IMPEZA 

CARGOS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 
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� Habilidade para o manuseio de ferramentas; 
� Habilidade para o trabalho em equipe; 
� Habilidade para manter relacionamentos interpessoal;  
� Concentração, prudência, orientação espacial e coordenação motora. 
� Capacidade para ler, compreender e interpretar textos diretos e objetivos. 
� Capacidade para redigir pequenos textos ou bilhetes de forma direta, compreensível e objetiva. 
� Capacidade lógica para compreender instruções verbais diretas e objetivas.  
� Capacidade física para executar as atividades do cargo, tendo a necessidade de levantar, remover e 

transportar objetos pesados. 
� Executar as demais atividades de natureza auxiliar que sejam necessárias ao cumprimento dos 

objetivos do cargo, que sejam enquadradas no seu âmbito de responsabilidades. 
 

 
 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� O exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal. 

� Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação.  

� Execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva.  
� Registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde.  
� Estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de 

qualidade de vida.  
� Realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal. 
� Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que 

promovam a qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Identificar áreas de risco, realizando pesquisas em imóveis para levantamento de índice e 
descobrimento de focos de vetores;  

� Realizar eliminação de criadouro; 
� Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando 

larvicidas autorizados conforme orientação técnica;  
� Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;  
� Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual  indicados para cada situação;  
� Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona;  
� Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos,  
� Encaminhar aos serviços de saúde os indivíduos com suspeita de doenças provocadas pelos vetores;  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS  
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� Realizar inquérito sanitário. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Executar atividades assemelhadas. 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina. 
� Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, 

diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, 
diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano. 

� Realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos.  
� Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como ser 

responsável por eles. 
� Participar como membro de junta médica pericial quando devidamente indicado. 
� Participar como membro de junta médica pericial e emissão de atestados médicos para servidores, quando 

devidamente indicado. 
� Executar outras tarefas correlatas.  
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário. 
� Capacidade para digitar, com elevado grau de proficiência, textos e tabelas complexas. 
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Apresentar conhecimentos, habilidades e capacidade previstos na Lei Municipal n° 2.507, de 10 de 

maio de 2.007. 
 

 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina. 
� Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, 

diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, 
diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano. 

� Realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos.  
� Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como ser 

responsável por eles. 
� Participar como membro de junta médica pericial quando devidamente indicado. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

MÉDICO PSIQUIATRA 
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� Participar como membro de junta médica pericial e emissão de atestados médicos para servidores, 
quando devidamente indicado. 

� Executar outras tarefas correlatas.  
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário. 
� Capacidade para digitar, com elevado grau de proficiência, textos e tabelas complexas. 
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Apresentar conhecimentos, habilidades e capacidade previstos na Lei Municipal n° 2.507, de 10 de 

maio de 2.007. 
 
 
 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
� Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina. 
� Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, 

diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, 
diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano. 

� Realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos.  
� Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como ser 

responsável por eles. 
� Participar como membro de junta médica pericial quando devidamente indicado. 
� Participar como membro de junta médica pericial e emissão de atestados médicos para servidores, quando 

devidamente indicado. 
� Executar outras tarefas correlatas.  
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário. 
� Capacidade para digitar, com elevado grau de proficiência, textos e tabelas complexas. 
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Apresentar conhecimentos, habilidades e capacidade previstos na Lei Municipal n° 2.507, de 10 de 

maio de 2.007. 
 
 
 
 
 

CLÍNICO GERAL  
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OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Auxiliar no atendimento de crianças e pacientes que dependem de ajuda, bem como de pacientes em 
estado grave, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos. 

� Preparar os pacientes para consultas e exames, bem como efetuar a coleta de material para exames 
de laboratório. 

� Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações importantes, 
anotando-as no prontuário do paciente, para informar à equipe de saúde e possibilitar a tomada de 
providências imediatas. 

� Responsabilizar-se pelo controle de equipamentos, instrumentos e materiais colocados à sua 
disposição.  

� Auxiliar na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 
� Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando 

medicamentos ou tratamento aos pacientes; 
� Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 

pressão; 
� Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo 

orientação médica; 
� Orientar à população em assuntos de sua competência; 
� Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, 

tratamentos e intervenções cirúrgicas; 
� Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental 

necessário, conforme instruções recebidas; 
� Auxiliar na coleta e análise de dados sócios sanitários da comunidade, para o estabelecimento de 

programas de educação sanitária; 
� Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem 

como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 
� Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos 

sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); 
� Participara na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica. 
� Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de 

estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho  
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos 
 
 
 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; 
� Preencher fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações 

odontológicas; 
� Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 
� Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e 

mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Médico ou Cirurgião-Dentista consultá-los, quando 
necessário; 

� Providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação 
superior; 

� Receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório; 
� Auxiliar o Cirurgião Dentista no preparo do material a ser utilizado na consulta; 
� Colaborar na orientação ao público em campanhas voltadas à saúde bucal; 
� Lavar e esterilizar todo material odontológico; 
� Revelar e montar radiografias intra-orais; 
� Preparar o paciente para o atendimento, auxiliando o Cirurgião-Dentista e o Técnico de Higiene 

Dental na instrumentação junto à cadeira operatória, bem como promovendo o isolamento do campo 
operatório. 

� Selecionar moldeiras, confeccionando modelos em gesso; 
� Aplicar métodos preventivos para controle da cárie. 
� Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Executar outras tarefas afins. 
 

 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar atividades inerentes à prestação de serviços de assistência de enfermagem; 
� Realizar consulta e prescrição da assistência de enfermagem; 
� Realizar consultoria interna, auditoria e emissão de laudos técnicos e pareceres sobre matéria de 

enfermagem; 
� Elaborar planos de enfermagem com base nas necessidades identificadas para determinar a 

assistência a ser prestada; 
� Planejar e organizar serviços em unidades de enfermagem; 
� Coletar e analisar dados sócio-econômicos da comunidade a ser atendida pelos programas 

específicos de saúde; 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO  

CARGOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

ENFERMEIRO DE ESF 
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� Planejar e desenvolver atividades específicas de assistência a indivíduos ou famílias e outros grupos 
da comunidade, realizando procedimentos da competência do enfermeiro; 

� Realizar programas educativos para grupos de comunidades, ministrando cursos e palestras visando 
à melhoria de saúde da população; 

� Realizar curativos, imobilizações especiais e tratamentos em situações de emergência, empregando 
técnicas usuais ou específicas; 

� Prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
� Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 
� Participar no planejamento, execução e avaliação dos planos e programas assistenciais de saúde; 
� Atuar na prevenção e controle sistemáticos de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 

geral; 
� Prevenir e controlar o sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 

assistência de enfermagem; 
� Dar assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, bem como o acompanhamento da 

evolução e do trabalho de parto e execução do parto normal; 
� Identificar distocias obstétricas e tomadas de providências até a chegada do médico; 
� Realizar episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho 
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos 
� Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 

objetivos da administração pública municipal. 
 

 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de odontologia; 
� Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de 

políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas 
relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento das enfermidades e afecções da cavidade oral e 
seus elementos; 

� Desenvolver métodos e técnicas de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da 
qualidade dos serviços odontológicos; 

� Participar de programas sociais, comunitários e escolares de saúde. 
� Prestar serviços de odontologia preventiva nas comunidades e escolas, tais como tartarotomia, 

limpeza, aplicação de flúor e educação em saúde bucal. 
� Prestar assistência odontológica em postos e unidade de saúde; 
� Aplicar anestesia gengival, troncular ou tópica, bem como localização, limpeza e obturação das 

cavidades dentárias, restaurando sua estética e funcionalidade. 
� Extrair dentes; 
� Prestar serviços odontológicos preventivos e de emergência; 

CIRURGIÃO DENTISTA DO ESF 
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� Preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito. 
� Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos, quando necessário. 
� Prescrever de medicamentos que combatem as afecções da boca; 
� Realizar clínico buço-dentária e odonto-pediátrica; 
� Realizar perícias odonto-legais; 
� Emitir atestados, na área de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros; 
� Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades 

da área de atuação profissional de odontologia; 
� Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionados com as atividades da 

área profissional do odontólogo; 
� Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 

laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do odontólogo;  
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho. 
� Capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos 
� Necessária a capacidade para interpretar e aplicar leis. 
� Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 

objetivos da administração pública municipal. 
 
 

 

 

OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

� Executar  atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina. 
� Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de 

políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas 
relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, enfermidades e 
transtornos do organismo humano. 

� Desenvolver métodos e técnicas e trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria dos 
serviços médicos. 

� Realizar exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos. 
� Avaliar resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados. 
� Requisitar exames complementares e encaminhamento de pacientes a especialistas, visando a 

obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado. 
� Preencher prontuários de pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito. 
� Realizar atendimento de urgência e emergência. 
� Realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais. 
� Prestar assistência médica em postos e unidades de saúde. 
� Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como 

ser responsável por eles. 
� Atender acidentes do trabalho. 
� Participar de programas sociais e escolares de saúde, assim como de campanhas de vacinação, 

prevenção e similares. 
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� Participar da elaboração e implementação de programas de promoção social, no que se refere à 
assistência médico-hospitalar. 

� Participar como membro de junta médica pericial quando devidamente indicado. 
� Participar como membro de junta médica pericial e emissão de atestados médicos para servidores, 

quando devidamente indicado. 
� Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades 

da área de atuação profissional do médico. 
� Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionados com as atividades da 

área profissional do fonoaudiólogo. 
� Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, 

laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais do médico. 
� Habilidade de relacionamento interpessoal. 
� Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de 

serviços públicos municipais. 
� Habilidade para trabalhar em grupo e equipe. 
� Habilidade para organizar e coordenar atividades. 
� Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos. 
� Habilidade para raciocínio lógico e verbal.  
� Habilidade para liderar equipes de trabalho 
� É necessária a capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos. 
� É necessária a capacidade para interpretar e aplicar leis 
� Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 

objetivos da administração pública municipal. 
 
 

 

 

 

 


