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Descrição:

Assisti ao Odontólogo no planejamento e programação dos atendimentos à comunidade; atende os
pacientes nas unidades de atendimento, tomando conhecimento do caso e encaminhando-o ao
profissional competente; preenche, após conferir movimento de estoques ou arquivo de receita, o
mapa mensal de consumo de medicamentos; auxilia a equipe multiprofissional de saúde no
atendimento às necessidades das comunidades; contribui para organização e orientação de grupos de
saúde na comunidade; promove o bom relacionamento entre a comunidade e o serviço de odontologia;
requisita imediatamente, após avaliação de necessidades ou detecção de problemas, os reparos ou
reposição de material permanente avariado, ao odontólogo; participa e contribui para consecução de
programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações integradas de
Saúde e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pela Prefeitura Municipal; zela pela
ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; atende as normas
de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; executa outras atividades correlatas.
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Descrição:

Auxiliar na execução dos trabalhos do topógrafo. Auxiliar na execução de levantamentos geodésicos e
topohidrográficso, por meio de levantamentos altimétricos e planiométricos; auxiliar na implantação, no
campo, de pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e
delimitando glebas.

 + 
Descrição:

: Prepara a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lapide e
limpando o interior das covas já existentes, para o sepultamento; auxilia na colocação do caixão,
manipulando as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do mesmo na sepultura; fecha
a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do
túmulo; pode efetuar a limpeza e conservação de jazigos;pode auxiliar a transportar caixões e a
exumar cadáveres; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Escava ou fecha valas e fossas, utilizando ferramentas manuais; retira, limpa, transporta, espalha
materiais, empregando, se necessário, carrinho de mão, pás e outras ferramentas; desempenha vários
serviços de auxílio ao carpinteiro, marceneiro, pedreiro, eletricista, topógrafo, motorista ou operador de
equipamentos e outros profissionais que necessitem; efetua a limpeza e desobstrução de valas,
utilizando ferramentas manuais; remove o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e
equipamentos, espanando-os ou limpando-os com vasculhadores, flanelas ou vassouras apropriadas,
para conservar-lhes a boa aparência; prepara merenda nas creches e escolas da rede municipal; limpa
escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os e passando
aspirador de pó, para retirar poeira e detritos; limpa utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno,
utilizando pano ou esponja embebidas em água e sabão ou outro meio adequado, para manter a boa
aparência dos locais; arruma banheiros e toaletes, limpando-os com água e sabão, detergentes e
desinfetantes e reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes, para conserva-los em
condições de uso; coleta o lixo dos depósitos, recolhendo-os em latões, para deposita-lo na lixeira ou
no incinerador; pode ajudar na remoção ou arrumação de móveis ou utensílios; executa outras tarefas
previstas
no
sistema
a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Estuda o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras
informações, para estabelecer o roteiro das tarefas; coloca e fixa os quadros de distribuição, caixas de
fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais e materiais e
elementos de fixação, para estruturar a parte geral da instalação elétrica; executa o corte, dobradura e
instalação de condutos isolantes e enfiação ou instala diretamente os cabos elétricos utilizando
equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar
prosseguimento a montagem; liga os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves,
conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação; testa a instalação, fazendo-a
funcionar em situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; testa
os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação, elétrico e eletrônicos,
para detectar partes ou peças defeituosas; substitui ou repara fios ou unidades danificadas, utilizando
ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para devolver à instalação
elétrica condições normais de funcionamento; troca lâmpadas em semáforos; executar reparos
rotineiros em telefones; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata
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Descrição:

Faz vistoria no caminhão, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, a água e óleo do
cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;

examina as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se
processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida; liga o motor do
veículo, girando a chave de ignição, para aquecê-lo e possibilitar sua movimentação; dirige o
caminhão, manipulando os comandos e observando o fluxo de transito e a sinalização, para conduzí-lo
aos locais de carga e descarga; zela pela documentação da carga e do veículo, verificando sua
legibilidade e correspondência aos volumes, para apresentá-la as autoridades competentes, quando
solicitada, nos postos de fiscalização; controla a carga e descarga do material transportável,
comparando-o aos documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no veículo,
para evitar acidentes e atender corretamente à freguesia; zela pela manutenção do veículo,
comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado; recolhe o caminhão
após a jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem, para possibilitar a manutenção e abastecimento
do mesmo; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Faz vistoria no veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter e
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; liga o motor,
girando a chave de ignição, para aquecê-lo e possibilitar a movimentação do veículo; dirige o veículo ,
acionando os comandos e observando a sinalização, e o fluxo do trânsito, para transportar os
passageiros; zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos transeuntes e de outros
veículos; zela pela manutenção do veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários,
para assegurar suas condições de funcionamento; pode efetuar reparos de emergência no veículo,
bem como lavar o mesmo; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata
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Descrição:

Abastece a máquina, enchendo os depósitos de água, para permitir o umedecimento do rolo
compressor; conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção,
para fazer avançar e retroceder o rolo compressor ou cilindro até que a superfície fique suficientemente
compactada e lisa; efetua a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos,
para mantê-las em boas condições de funcionamento; pode conduzir um tipo especial de compactadora
como a que leva escarificador para picar ou romper as superfícies; manobra a máquina, manipulando
os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pá mecânica, para possibilitar a
movimentação da terra; movimenta a máquina ou pá mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as
alavancas de controle, para posicionar o mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra a
máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar
as superfícies ou deslocar a terra para outro lugar; pode especializar-se em operar um tipo especifico
de máquina niveladora a ser designado, de acordo com a especialização; executa outras tarefas
previstas no sistema a critério da chefia imediata

   /8  #! + 3 ?62/8   .5"  !3   !
Descrição:

Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando os cálculos e
correções necessárias para registrar em mapas afim de permitir controles e análise dos dados
coletados; efetua lançamento em livros fiscais, registrando os comprovantes para permitir o controle da
documentação e consulta da fiscalização; digita textos diversos, transcrevendo de originais,
manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas para atender as rotinas administrativas;
verifica os comprovantes e outros documentos relativos a operações de pagamento das entradas no
caixa e de outras transações, efetuando cálculos necessários para se assegurar da exatidão; verifica
falta de material de escritório e outros; controla o registro ponto dos funcionários da secretaria; controla
e encaminha as solicitações de férias e licenças de funcionários das secretarias; atende a chamadas
telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas; pode controlar as condições de
máquinas, instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso, para se
necessário sugerir a manutenção ou limpeza; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da
chefia
imediata.
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Descrição:

Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando os cálculos e
correções necessárias para registrar em mapas afim de permitir controles e análise dos dados
coletados; efetua lançamento em livros fiscais, registrando os comprovantes para permitir o controle da
documentação e consulta da fiscalização; digita textos diversos, transcrevendo de originais,
manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas para atender as rotinas administrativas;
verifica os comprovantes e outros documentos relativos a operações de pagamento das entradas no
caixa e de outras transações, efetuando cálculos necessários para se assegurar da exatidão; verifica
falta de material de escritório e outros; controla o registro ponto dos funcionários da secretaria; controla
e encaminha as solicitações de férias e licenças de funcionários das secretarias; atende a chamadas
telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotinas; pode controlar as condições de
máquinas, instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso, para se
necessário sugerir a manutenção ou limpeza; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da
chefia
imediata.
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Descrição:

Estuda o esboço ou a idéia-mestra do plano, examinando croquis, rascunhos, plantas, especificações
técnicas, materiais, equipamentos disponíveis e outros elementos, para orientar-se na elaboração do
projeto; efetua cálculos trigonométricos, geométricos e aritméticos, valendo-se de seus conhecimentos,
tabelas e outros recursos, para determinar as dimensões, proporções e outras características do
projeto; elabora esboços do projeto, utilizando instrumentos de desenho e aplicando os cálculos
efetuados, para demonstrar as características técnicas e funcionais do produto, instalação ou obras;
submete os esboços elaborados à apreciação superior, fornecendo as explicações oportunas, para
possibilitar correções e ajustes necessários; elabora os desenhos definitivos do projeto, valendo-se de
instrumentos apropriados e observando a escala adequada, para definir as características do referido
projeto e determinar os estágios de execução e outros elementos técnicos de relevo; pode operar
microcomputador no sistema CAE/CAD, executando desenhos e gráficos; executa outras tarefas
previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Estuda as características do projeto, examinando, esboços, especificações e normas técnicas, para
assimilar todos os dados necessários à confecção do desenho; efetua os cálculos necessários à
ampliação do projeto original, empregando a técnica necessária para determinar dimensões,
superfícies, volumes e outras características do projeto; estabelece relação entre as diferentes partes
do produto ou obra, dimensionando os elementos parciais em escalas adequadas, para assegurar a
forma ou estrutura do conjunto, de acordo com o original; elabora esboços, obedecendo as normas
técnicas e utilizando instrumentos e materiais de desenho, para fazer estudo prévio do desenho
definitivo; submete o esboço elaborado à apreciação do autor do projeto, consultando-o sobre
possíveis correções ou alterações para efetuar os ajustes necessários; elabora o desenho definitivo,
aplicando seus conhecimentos sobre materiais, processos e técnicas de fabricação e construção, para
fornecer todos os subsídios gráficos necessários à execução do projeto; levantamento em campo para
coleta de dados necessários ao desenvolvimento de trabalhos em escritórios; executa outras tarefas
previstas no sistema a critério da chefia imediata
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Descrição:

Executar tarefas de caráter técnico relativo à execução de projetos de obras civis, como construção e
modificação de prédios, construção de galerias de dutos e outros tipos, pesquisando dados em campo,
efetuando estudos de traçados, cooperando na elaboração de plantas arquitetônicas, fazendo
levantamento taquiométrico e planiatritométrico e elaborando especificações pertinentes, para
colaborar na construção, reparo e conservação das obras mencionadas.
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Descrição:

Promove a divulgação do Programa de Proteção à Saúde da Mulher, colaborando na execução de
exames ginecológicos, prestando ainda, orientações quanto ao planejamento familiar; administra
medicamentos mediante prescrição médica; participa de vacinações suas programações; faz coleta de
material para exames, quando indicado; faz visitas domiciliares e notificações de doenças
transmissíveis; desenvolve atividades de pré e pós-consulta médica; participa de atividades de saúde a
nível comunitário; faz a previsão e vistoria no equipamento de assistência de enfermagem; participa e
contribui para consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais
relacionadas às Ações Integradas de Saúde e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas
pelo Município; cumpri e faz cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem; colabora quando indicado no Programa Saúde na Família -PSF; zela pela ordem,
guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; atende as normas de
Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; executa outras atividades correlatas.
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Descrição:

Identifica a estrutura organizacional dos diversos órgãos ou unidades, efetuando contatos com os
servidores que neles trabalham, para obter idéia do volume de dados e levantar o fluxograma dos
sistemas atuais; desenvolve estudos sobre a viabilidade e custo da utilização de sistemas e aplicativos
existentes no mercado ou de seu desenvolvimento, levantando os recursos disponíveis e necessários,
para ser submetido a uma decisão; coordena os processos de aquisição, atualização e treinamento em
sistemas e aplicativos; examina os dados de entrada disponíveis, estudando as modificações
necessárias e sua normatização, para determinar os planos e seqüências de elaboração de
programas, bem como estabelecer os métodos e os procedimentos possíveis, para obter dados que se
prestem ao tratamento em computador; prepara diagramas de fluxo e outras instruções referentes ao
sistema ou aplicativos, elaborando-os segundo linguagem apropriada, para orientar os programadores
e outros servidores envolvidos na operação do computador; verifica o desempenho do sistema ou
aplicativo proposto, realizando experiências práticas, para assegurar-se de sua eficiência e introduzir
as modificações oportunas; coordena as atividades de profissionais que realizam as diferentes fases
da análise do programa, as definições e o detalhamento das soluções, a codificação do problema,
teste e eliminação de erros, para assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas; orienta sobre o
tipo de sistema e equipamento mais adequado, dirigi e coordena a instalação de sistemas de
tratamento automático da informação, supervisionando e planejando a passagem do sistema antigo
para o novo; implanta e administra a operação de bancos de dados distribuídos, redes locais de
computadores e acessos a redes remotas via internet; supervisiona e coordena todas as unidades de
processamento de dados dos Órgãos Municipais; zela pela guarda dos materiais e equipamentos de
trabalho;
executa
outras
atividades
correlatas.
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Descrição:

Analisa, mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e
calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos,
planimétricos e altimétricos; efetua o reconhecimento básico da área programada, pontos de partida,
vias de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos; realiza levantamentos da área
demarcada, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros
aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de
nível e outras características da superfície terrestre, de áreas subterrâneas e de edifícios; registra nas
cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos
efetuados, para analisa-los posteriormente; avalia as diferenças entre pontos, altitudes e distancias,
aplicando formulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para
complementar as informações registradas e verificar a precisão das mesmas; elabora esboços, plantas
e relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para
desenvolve-los sob a forma de mapas, cartas e projetos; supervisiona os trabalhos topográficos,
determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de
locação e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos; desenha
plantas detalhadas através das áreas levantadas; pode coordenar os trabalhos de uma equipe de
topógrafos e auxiliares, especificando as tarefas a serem realizadas, determinando modo de execução,
grau de precisão dos levantamentos e escalas de apresentação das plantas; executa as seguintes
atividades: alinhamento para construção de muros, alinhamento de recuo da construção civil,
alinhamento para implantação de postes, locação e nivelamento para implantação de tubos, serviços
de acompanhamento e fiscalização de canchas para calçamentos; efetua o levantamento cadastral
das ruas (testadas); locação, nivelamento e seções transversais de ruas; executa outras tarefas
previstas
no
sistema
a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Estuda a matéria jurídica e de outra natureza consultando códigos, leis, jurisprudência e outros
documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as informações
levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando outras medidas, para
obter os elementos necessários à defesa ou acusação; prepara a defesa ou acusação, arrolando e
correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresentá-la em juízo;
acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições
específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; representa a parte de que o
mandatário em juízo, comparecendo as audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma decisão
favorável; redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre
questões de natureza administrativa, fiscal, comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los na defesa de seu
cliente; orienta os clientes aos seus direitos e obrigações legais; elabora contratos administrativos,
pareceres, projetos de lei, decretos com a aprovação da Procuradoria Municipal; executa outras tarefas
previstas no sistema a critério da chefia imediata
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Descrição:

Aconselha e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento
sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a técnica necessária, para
possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e melhor convívio em sociedade; promove a
participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e individual, tanto a
nível de execução como de assessoramento; desenvolve a consciência social do indivíduo, aplicando
a técnica do serviço social de grupo aliada à participação em atividades comunitárias, para atender as
aspirações pessoais desse indivíduo e inter-relacioná-lo ao grupo; programa a ação básica de uma
comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências
sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada
da clientela e o desenvolvimento da comunidade; colabora no tratamento de doenças orgânicas e
psicossomáticas atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no
tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; organiza e executa programas de serviços social em
empresas e órgãos de classe, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à
saúde e outras, para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de ocupações; contribui
para melhorar as relações humanas na empresa; assiste as famílias nas suas necessidades básicas,
orientando-se e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para
melhorar sua situação e possibilitar uma melhor convivência entre os membros; dá assistência ao
menor carente ou infrator, atendendo as suas necessidades primordiais, para assegurar-lhe o
desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida comunitária; identifica os problemas e
fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as
causas dessas perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos com vistas a um maior
rendimento escolar; assiste a encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter
educativo e recreativo nos estabelecimentos penais e atendendo as suas necessidades básicas, para
evitar a reincidência do ato anti-social e permitir sua reintegração na sociedade; articula-se com
profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando
informações, a fim de obter subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de
ação social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação profissional,
desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros; executa outras tarefas previstas no sistema a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Planeja o sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as
exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; supervisiona os trabalhos de
contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a
observância do plano de contas adotado; inspeciona regularmente a escrituração dos livros comerciais
e fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem,
para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; controla e participa dos trabalhos de análise
e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis
erros, para assegurar a correção das operações contábeis; procede ou orienta a classificação e
avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; organiza
e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas aplicando as normas contábeis, para
apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura
Municipal; elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura,
apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis
necessários ao relatório da diretoria; assessora a direção em problemas financeiros, contábeis,
administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de
contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores; realiza
trabalhos de auditoria contábil; realiza perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais; executa outras
tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Identifica as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através
de observação sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elabora plano de enfermagem,
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe
de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitorização
e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e
passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações,
lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos
para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; faz
curativos, imobilizações especiais e ministra medicamentos e tratamentos em situações de
emergência, empregando técnicas usuais ou especificas, para atenuar as Conseqüências dessas
situações; procede a elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a
pacientes geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados
diretos aos mesmos, para auxiliá-los nos processos de adaptação e reabilitação; faz estudos e
previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições
diárias e especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordena e supervisiona o pessoal
da equipe de enfermagem, observando-os, entrevistando-os e realizando reuniões de orientação e
avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; avalia a assistência de
enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, para estudar o
melhor aproveitamento de pessoal; planeja, organiza e administra serviços em unidades de
enfermagem ou em instituições de saúde, desenvolvendo atividades técnico-administrativas na
elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas especificas, para padronizar procedimentos e
racionalizar os trabalhos, no sentido de servirem de apoio as atividades afins; executa trabalhos
específicos em cooperação com outros profissionais, ou assessora em assuntos de enfermagem,
emitindo pareceres, para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar
programas e projetos e desenvolver pesquisa; implanta normas e medidas de proteção, orientando e
controlando suas aplicações, para evitar acidentes; registra as observações, tratamentos executados e
ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as em fichas de ambulatório, relatório de
enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença, possibilitar o
controle da saúde, a orientação terapêutica e a pessoa; planeja e desenvolve o treinamento
sistemático em serviço, para o pessoal da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os
níveis de assistência prestada, para aperfeiçoar o trabalho do pessoal recém admitido, aprimorar ou
introduzir novas técnicas de enfermagem e melhorar os padrões de assistência; informar sempre aos
pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu próximo; procurar sempre
aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua
comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes e não apenas como ausência
de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, ajudá-lo a organizar-se para atuar junto a
gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as ameaças à
saúde; participar de cursos, seminários e palestras para o seu aprimoramento para trabalhar de forma
ativa na mudança do modelo assistencial, realizando o proposto pela última campanha nacional de
saúde; dá cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde
for necessário, para criar mudanças de hábitos e modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua
atividade profissional no local que atue visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos
desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu
problema e descrédito no profissional e na instituição que o abriga; auxiliar as outras Secretarias da
Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias e qualquer entidade que solicite informações
necessárias à promoção da saúde; executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia
imediata.
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Descrição:

Dá assistência à parturiente e ao parto normal; identifica as distocias obstétricas e toma todas as
providências necessárias, até a chegada do médico, devendo intervir, de conformidade com sua
capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que entender imprescindíveis, para garantir
a segurança do binômio mãe/filho; realiza episiotomia, episiorrafia e aplica anestesia local, quando
couber; emite Laudo de Enfermagem para Autorização de Internação Hospitalar; acompanha as cliente
que estão sob seus cuidados, da internação até a alta
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Descrição:

Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos,
experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o
crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras
características dos cultivos agrícolas; estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubação
e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados
nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento de solo e a
exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima; testa e avalia novos métodos de
combate as ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos e/ou aprimora os já
existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o
maior rendimento do cultivo; orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e
técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos
cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir
variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; pode especializarse em determinado aspecto das culturas agrícolas como na multiplicação de variedades de plantas, no
combate a pragas ou em cultivos específicos; presta orientação técnica na área de mecanização
agrícola para agricultores e operadores de máquina(treinamento constante); elabora, planeja e
coordena projetos de reflorestamento, bem como a produção de mudas; articula com a direção da
empresa, administradores e capatazes, efetuando contatos pessoais ou por outros meios, para
assegurar a correta execução dos programas de produção traçados; executa outras tarefas previstas
no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Procede uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e
examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a
construção; elabora o projeto da construção de pavimentação e saneamento, preparando plantas e
especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra
necessários e efetuando um orçamento dos custos, a fim de serem apreciados; prepara o programa de
trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios, que se fizerem necessários,
para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; dirige a execução de
projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras, para padrões de
qualidade e segurança recomendados; coordena as funções topográficas, desenhos de cadastro,
levantamentos planialtimétricos e de urbanização; assessora o público quanto a desmembramentos,
loteamentos, abertura de ruas e regularização da situação existente com base nas leis vigentes;
elabora um cadastro de todas as ruas do município para manter atualizado suas condições e mapas;
executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata
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Descrição:

Atua em atividades relacionadas com: construção de madeira; silvimetria e inventário; recursos
naturais e renováveis; ecologia e defesa sanitária; propagação de espécies florestais; viveiros
florestais; manejo de floresta para produção de madeira e outros produtos; desenvolvimento de
processos tecnológicos; industrialização e comercialização de produtos florestais; solos de
ecossistemas florestais; mecanização, colheita e transporte florestal; geoprocessamento e
sensoriamento remoto; planejamento, administração, economia e crédito para fins florestais. Atua na
perícia, planejamento, desenvolvimento e administração de programa ou projetos voltados para a
produção de florestas com fins comerciais; proteção da biodiversidade; manejo de bacias
hidrográficas, recuperação de áreas degradadas, avaliação de impactos ambientais; educação
ambiental e ecoturismo; unidades de conservação; manejo de fauna silvestres, sistema agroflorestas.
Atua na pesquisa, na extensão e no ensino e na prestação de assessoria, consultoria, elaboração de
laudos técnicos e receituários florestais e ambientais.
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Descrição:

Desenvolvem projetos de engenharia civil; executam obras; planejam, orçam e contratam
empreendimentos; coordenam a operaçao e a manutençao dos mesmos. Controlam a qualidade dos
suprimentos e serviços comprados e executados. Elaboram normas e documentaçao técnica.
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Descrição:

Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produçao, dispensaçao, controle, armazenamento,
distribuiçao e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da
elaboraçao, coordenaçao e implementaçao de políticas de medicamentos; exercem fiscalizaçao sobre
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e
prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras
substâncias sobre órgaos, tecidos e funçoes vitais dos seres humanos e dos animais.

) , /8 /8 #
Descrição:

Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevençao/preservaçao ambiental e da saúde, por
meio de vistorias, inspeçoes e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos,
visando o cumprimento da legislaçao ambiental e sanitária; promovem educaçao sanitária e ambiental.
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Descrição:

Assegura o padrão mínimo de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações de interesse
da comunidade; presta assessoria nas consultas prévias de viabilidade do antiprojeto, do projeto
definitivo e do alvará de construção; fiscaliza a existência e construção do projeto hidro-sanitário,
elétrico estrutural, prevenção e contra incêndio; libera Habite-se; faz vistoria nas diversas obras
observando as normas do Código de Edificações; faz vistoria para ver se há profissionais habilitados
projetando as obras; libera licença de demolição; fiscaliza as construções e edificações particulares e
para comércios; examina o preparo de terrenos (escavação, sustentação de terra); fiscaliza os locais
de carga e descarga; fiscaliza as instalações hidráulico-sanitárias de águas pluviais e deposito de lixo.
No caso do não cumprimento do Código de Edificações poderá aplicar as penalidades previstas no
Código de Edificações; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Presta aos consumidores, orientação permanente sobre seus direitos e garantias; coloca à disposição
dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos;
questiona junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como junto ao Procon Estadual e
outros órgãos de defesa do consumidor visando estabelecer mecanismos de cooperação e/ou atuação
em conjunto; determina providências para que as reclamações e/ou pedidos dirigidos ao Procon
Municipal ofereçam pronta e eficaz solução; efetua diligências para averiguação das denúncias e
participação em "blitz"; fiscaliza de forma preventiva a veiculação de publicidade de produtos e serviços
com o objetivo de coibir a propaganda enganosa ou abusiva; protocola, expede e arquiva documentos;
mantém atualizado o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços, divulgando-o pública e anualmente e registrando as soluções.
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Descrição:

Coordena ou executa a inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas e de outros tipos de
produtos alimentícios como armazéns, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares,
verificando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração,
suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam
alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de alimentos sadios e
de boa qualidade; procede a inspeção de imóveis novos ou reformados, antes de serem habitados,
verificando as condições sanitárias dos seus interiores, a existência de dispositivos para escoamento
das águas pluviais e o estado de conservação de paredes, telhados, portas e janelas, para opinar na
concessão do habite-se; inspeciona estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os
comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; faz
comunicações, intimações e interdições decorrentes de seu trabalho; executa outras tarefas previstas
no
sistema
a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Avalia deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e
outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; encaminha o cliente
ao especialista, orientando este e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao
melhoramento ou possibilidade de reabilitação; emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a
praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o
diagnóstico; programa, desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão do
pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo
demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e
organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o cliente; opina quanto as
possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de
avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; participa de equipes
multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e
audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o diagnostico e tratamento;
assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia,
a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e outros;
executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata
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Descrição:

Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico; requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; analisa e interpreta
resultados de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para
confirmar ou informar diagnósticos; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração; mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; pode emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; pode
atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; presta atendimento básico e/ou
especializado para os locais onde for designado no município; informa sempre aos pacientes seus
direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu próximo; procura sempre aumentar os
conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua comunidade,
informando-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas como ausência de
doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajudá-lo a organizar-se para atuar
junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as
ameaças à saúde; organiza e participa de cursos, seminários, palestras para o seu aprimoramento,

para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela
última conferencia nacional de saúde; dá cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e
coletiva, preventiva e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de
vida nocivos a saúde; exerce sua atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando
assim custos desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do
seu problema e conseqüente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; auxilia as outras
Secretarias da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias e a qualquer entidade que solicite
informações necessárias à promoção da saúde; executa outras tarefas previstas no sistema a critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico; requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; analisa e interpreta
resultados de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para
confirmar ou informar diagnósticos; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração; mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; pode emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; pode
atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; atendimento básico e/ou especializado
para os locais onde for designado no município; informa sempre aos pacientes seus direitos e deveres
com relação a sua saúde e ao seu próximo; procura sempre aumentar os conhecimentos do paciente
sobre como atuar para manter sua saúde e da sua comunidade, informando-lhe sobre saúde com
todos os seus componentes e não apenas como ausência de doença, seus canais para reivindicar
suas necessidades, bem como ajudá-lo a organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de
Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; organiza e
participa de cursos, seminários e palestras para o seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa na
mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de
saúde; dá cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde
for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; exerce sua
atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários para
o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu problema e conseqüente
descrédito no profissional e na instituição que o abriga; auxilia as outras Secretarias da Prefeitura
Municipal, Fundações e Autarquias e a qualquer entidade que solicite informações necessárias à
promoção da saúde; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico; requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; analisa e interpreta
resultados de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para
confirmar ou informar diagnósticos; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração; mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; pode emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; pode
atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; atendimento básico e/ou especializado
para os locais onde for designado no município; informa sempre aos pacientes seus direitos e deveres
com relação a sua saúde e a de seu próximo; procura sempre aumentar os conhecimentos do paciente
sobre como atuar para manter sua saúde e da sua comunidade, informando-lhe sobre saúde com
todos os seus componentes, e não apenas como ausência de doença, seus canais para reivindicar
suas necessidades, bem como ajudá-lo a organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de
Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; organiza e
participar de cursos, seminários, palestras para o seu aprimoramento, para trabalhar de forma ativa na
mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de
saúde; dá cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde
for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; exerce sua
atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários para
o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu problema e conseqüente
descrédito no profissional e na instituição que o abriga; auxilia as outras Secretarias da Prefeitura
Municipal, Fundações e Autarquias e a qualquer entidade que solicite informações necessárias à
promoção da saúde; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico; requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; analisa e interpreta
resultados de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para
confirmar ou informar diagnósticos; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração; mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; pode emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; pode
atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; atendimento básico e/ou especializado
para os locais onde for designado no município; informa sempre aos pacientes seus direitos e deveres
com relação a sua saúde e ao seu próximo; procura sempre aumentar os conhecimentos do paciente
sobre como atuar para manter sua saúde e da sua comunidade, informando-lhe sobre saúde com
todos os seus componentes e não apenas como ausência de doença, seus canais para reivindicar

suas necessidades, bem como ajudá-lo a organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de
Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; organiza e
participa de cursos, seminários, palestras , no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa na
mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de
saúde; dá cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde
for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; exerce sua
atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários para
o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu problema e conseqüente
descrédito no profissional e na instituição que o abriga; auxilia as outras Secretarias da Prefeitura
Municipal, Fundações e Autarquias e a qualquer entidade que solicite informações necessárias à
promoção da saúde; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.

/>B#  < );*/ 2*% #*
Descrição:

Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico; requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; analisa e interpreta
resultados de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para
confirmar ou informar diagnósticos; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração; mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; pode emitir atestados
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais; pode
atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; presta atendimento básico e/ou
especializado para os locais onde for designado no município; informa sempre aos pacientes seus
direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu próximo; procurar sempre aumentar os
conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua comunidade,
informando-lhe sobre saúde com todos os seus componentes e não apenas como ausência de
doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajudá-lo a organizar-se para atuar
junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as
ameaças à saúde; organiza e participa de cursos, seminários, palestras, no seu aprimoramento para
trabalhar de forma ativa na mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela última
conferencia nacional de saúde; dá cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva,
preventiva e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos
a saúde; exerce sua atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos
desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu
problema e conseqüente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; auxilia as outras
Secretarias da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias e a qualquer entidade que solicite
informações necessárias à promoção da saúde; executa outras tarefas previstas no sistema a critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam açoes para
promoçao da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

/>B#  1(#  !
Descrição:

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam açoes para
promoçao da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

(##..
Descrição:

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação infantil e/ou no ensino fundamental,
voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional,
incluindo, entre outras, as seguintes atribuições1. Coordenar a construção e execução da proposta
pedagógica da escola;2. Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo
em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos;3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidos;4. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes;5. Prover
meios para recuperação dos alunos de menor rendimento6. Promover a articulação com as famílias e
a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;7. Coordenar, no âmbito
da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional.8. Acompanhar e
orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as
famílias;
9. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da
rede de ensino ou da escola;10. Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e
projetos voltados para o desenvolvimento da rede de ensino e da escola, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;11. Acompanhar e
supervisionar o funcionamento da(s) escola(s), zelando pelo cumprimento da legislação e normas
educacionais e pela qualidade de ensino.12. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao
atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo ensino-aprendizagem.

( )## 

Descrição:

Planeja jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e outras atividades a serem
desenvolvidas pelas crianças, selecionando ou preparando textos adequados, consultando obras

específicas ou trocando idéias com orientadores educacionais, para obter um roteiro que facilite as
atividades educativas e o relacionamento educador-educando; coordena as atividades do curso,
desenvolvendo nos alunos o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança,
através da prática destas atividades, para ajudar as crianças a compreenderem melhor o ambiente que
as rodeia, estimulando e desenvolvendo suas inclinações e aptidões e promovendo sua evolução
harmoniosa; infunde nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais
e sociais, empregando recursos audiovisuais ou outros meios, a fim de contribuir para a educação das
mesmas; registra as atividades desenvolvidas no curso e todos os acontecimentos pertinentes,
fazendo anotações no livro de controle, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso;
pode organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo;
executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.

( )## 68#!
Descrição:

Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados,
comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de
contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos e metodologia de ensino; elabora o plano de
aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos fixados para
obter melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado,
valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizado; ministra as aulas, transmitindo aos alunos
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos
educandos o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação
necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade; organiza solenidades comemorativas de fatos
marcantes da vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatização ou jogos, para ativar o
interesse dos alunos pêlos acontecimentos histórico-sociais da pátria; elabora e aplica testes, provas e
outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade
média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos
adotados; elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e apontando atividades efetuadas, métodos empregados e
os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas; pode lecionar também artes
e trabalhos manuais, a nível elementar; pode especializar-se na alfabetização de adultos e crianças e
ser designado de acordo com essa especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados,
comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de
contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos e metodologia de ensino; elabora o plano de
aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos fixados para obter
melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado, valendo-se
das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação Pedagógica,
para facilitar o ensino-aprendizado; ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos
elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de atividades
desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos educandos o
domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação necessária ao
desenvolvimento de sua potencialidade; organiza solenidades comemorativas de fatos marcantes da
vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatização ou jogos, para ativar o interesse dos
alunos pêlos acontecimentos histórico-sociais da pátria; elabora e aplica testes, provas e outros
métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da
classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos adotados;
elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e apontando atividades efetuadas, métodos empregados e
os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas; pode lecionar também artes e
trabalhos manuais, a nível elementar; pode especializar-se na alfabetização de adultos e crianças e ser
designado de acordo com essa especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da
chefia
imediata.
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Descrição:

Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados,
comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de
contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos e metodologia de ensino; elabora o plano de
aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos fixados para
obter melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado,
valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizado; ministra as aulas, transmitindo aos alunos
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos
educandos o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação
necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade; organiza solenidades comemorativas de fatos
marcantes da vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatização ou jogos, para ativar o
interesse dos alunos pêlos acontecimentos histórico-sociais da pátria; elabora e aplica testes, provas e

outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade
média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos
adotados; elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e apontando atividades efetuadas, métodos empregados e
os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas; pode lecionar também artes
e trabalhos manuais, a nível elementar; pode especializar-se na alfabetização de adultos e crianças e
ser designado de acordo com essa especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados,
comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de
contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos e metodologia de ensino; elabora o plano de
aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos fixados para
obter melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado,
valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizado; ministra as aulas, transmitindo aos alunos
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos
educandos o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação
necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade; organiza solenidades comemorativas de fatos
marcantes da vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatização ou jogos, para ativar o
interesse dos alunos pêlos acontecimentos histórico-sociais da pátria; elabora e aplica testes, provas e
outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade
média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos
adotados; elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e apontando atividades efetuadas, métodos empregados e
os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas; pode lecionar também artes
e trabalhos manuais, a nível elementar; pode especializar-se na alfabetização de adultos e crianças e
ser designado de acordo com essa especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados,
comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de
contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos e metodologia de ensino; elabora o plano de
aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos fixados para
obter melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado,
valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizado; ministra as aulas, transmitindo aos alunos
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos
educandos o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação
necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade; organiza solenidades comemorativas de fatos
marcantes da vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatização ou jogos, para ativar o
interesse dos alunos pêlos acontecimentos histórico-sociais da pátria; elabora e aplica testes, provas e
outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade
média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos
adotados; elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e apontando atividades efetuadas, métodos empregados e
os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas; pode lecionar também artes
e trabalhos manuais, a nível elementar; pode especializar-se na alfabetização de adultos e crianças e
ser designado de acordo com essa especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados,
comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de
contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos e metodologia de ensino; elabora o plano de
aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos fixados para
obter melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado,
valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizado; ministra as aulas, transmitindo aos alunos
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos
educandos o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação
necessária ao desenvolvimento de sua potencialidade; organiza solenidades comemorativas de fatos
marcantes da vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatização ou jogos, para ativar o
interesse dos alunos pêlos acontecimentos histórico-sociais da pátria; elabora e aplica testes, provas e
outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade
média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos

adotados; elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e apontando atividades efetuadas, métodos empregados e
os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas; pode lecionar também artes
e trabalhos manuais, a nível elementar; pode especializar-se na alfabetização de adultos e crianças e
ser designado de acordo com essa especialização; executa outras tarefas previstas no sistema a
critério
da
chefia
imediata.
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Descrição:

Procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, observando a realidade e
efetivando experiências de laboratórios e de outra natureza, para obter elementos relevantes ao
estudo dos processos de desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros
aspectos do comportamento humano e animal; analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais
e psicossociais e de outras espécies que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente,
consultando a sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros
métodos de verificação para orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios
comportamentais e de personalidades; promove a saúde na prevenção, no tratamento e reabilitação
de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas, para
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; elabora e aplica
técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e prática metodológica específicos, para
determinar os traços e as condições de desenvolvimento da personalidade, dos processos
intrapsíquicos e interpessoais, nível de inteligência, habilidades, aptidões e possíveis desajustamentos
ao social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada;
participa na elaboração de análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções e
tarefas típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimento de traços de
personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e
orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e
avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo entrevistas, elaborando
e aplicando testes, provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos
serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no campo educacional,
estudando a importância da motivação do ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de
contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados e
determinação de características especiais necessárias ao professor, reúne informações a respeito do
paciente, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para elaborar
subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; diagnostica a
existência de possíveis problemas na área de distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e
outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades
momentâneas; executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata.
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Descrição:

Tem capacidade de organização e gestão de projetos pedagógicos adaptados a situações limites na
esfera da educação, com base nos défices gerais de desenvolvimento, défices específicos ao nível da
socialização, crises ao nível de relacionamento humano e do projeto profissional; desenvolve e aplica
métodos específicos de observação, avaliação e de integração nas situações referidas; integra e
organiza equipes inter-disciplinares de intervenção pedagógica em estruturas de apoio a crianças,
adolescentes, adultos e idosos; desenvolve meios pedagógicos e de intervenção, incluindo avaliação e
organização, dirigidos ao mesmo tipo de sujeitos; desenvolve atividades de aconselhamento em
instituições que se ocupem da educação, não excluindo a educação de deficientes; implementa a
investigação dos fatores patogênicos e de métodos de intervenção em todas as situações de
perturbação da aprendizagem; acompanha, até o fim, as situações de insucesso escolar, dificuldades
de
adaptação
e
exclusão
social.

